
,,Ik twijfelde geen moment. Ze
mochten mijn auto zo hebben.
Het probleem was dat mijn
deur op slot zat. Dat gaat van-
zelf bij een bepaalde snelheid.
Dus die overvaller werd kwaad
en schreeuwde om de sleutels.
Die gaf ik en ik rende weg.’’

De drie gooiden de buit in de
auto en probeerden de kleine
vrachtauto te keren. Toen ze de
politie hoorden naderen, ren-
den ze weg.

,,Toen hoorde ik schoten’’,

zegt de koerier. ,,Ik ging snel
liggen. Het was een politieman
die schoot, maar als een van die
overvallers zou terugschieten,
dan zou dat ook in mijn rich-
ting zijn.’’

Hij heeft zoiets nooit eerder
meegemaakt. Hij staat er, als de
rust is weergekeerd, evengoed
ontspannen bij, met een blikje
cola. Geen trillende handen,
geen knikkende knieën. ,,Nee,
ik heb er geen last van. Is dat
raar?’’

Lisanne van Deursen uit
Purmerend zag de overvallers.
,,Ik hoorde dat de diamantzaak
werd overvallen. Ik zat net een
broodje te eten. Toen ik ging
kijken, kwamen ze langs ren-
nen.’’ Later zag ze de juwelier
de motor aanrijden. ,,Ik weet
niet of ik het zou durven. Maar
het is wel zonde van zo’n mooie
auto.’’

’Geschrokken? 
Geen tijd voor’

van onze verslaggever 

Z AA N DA M - Het zag er wat
komisch uit, drie mannen op
een motor terwijl een het ding
probeerde aan te trappen. Een
23-jarige koerier uit Midden-
beemster kon er niet lang om
grinniken. Een paar tellen later
voelde hij de loop van een pis-
tool tegen zijn hoofd.

die ze achter haar computer
heeft bewerkt en die daarna op
een aluminium plaat zijn ge-
plakt. Deze alu-bond is op een
frame gemaakt en hangt bijna
twee meter boven de grond. Met
een klap kwam woensdag een
plaat op de grond terecht, terwijl
het frame aan de muur bleef han-
gen. Park Gallery wilde, net als

Koevoet, geen risico nemen en
besloot alle dertig kunstwerken
onmiddellijk te verwijderen.

,,Het bedrijf dat deze con-
structie voor mij heeft gemaakt,
staat voor een raadsel’’, zegt Koe-
voet. ,,Alles gaat terug naar het
bedrijf dat het gaat onderzoe-
ken. Maar ik moet hiermee wel
geld verdienen, dus ik laat mijn

werk nu door een ander bedrijf
opnieuw maken. Dat kost mij
veel geld, maar ik heb geen keu-
ze.’’

Om de expositie in eerste in-
stantie al te kunnen bekostigen
is ze naar de bank gestapt om
geld te lenen. ,,Hoe ik het nu be-
taal, weet ik nog niet. Mijn scha-
de loopt in de duizenden euro’s.’’

Koevoet had ook al verschil-
lende werken verkocht. ,,Die
haal ik terug en laat ik opnieuw
maken. Ik neem niet het risico
dat mensen gewond raken, om-
dat een kunstwerk van mij van
de muur valt.’’

Over twee weken moeten alle
kunstwerken worden terugge-
plaatst in de Park Gallery.

Het is de eerste tentoonstelling
van de Hoornse. Het gaat om fo-
to’s van een meter bij een meter

Katja Koevoet haalt een kunstwerk uit voorzorg van de muur in de Park Gallery. FOTO MARCEL ROB

Kunstenaar ziet haar werk van de muur vallen
door michiel snik

H O O R N - De Hoornse kunste-
naar Katja Koevoet (38) kan wel
janken. Haar werk valt door een
productiefout van de muur in de
Park Gallery.

Bevlogen
Fokker-festival in
Haarlem
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De Tour de France start
morgen in de Franse streek
Vendee. Vandaag trapt deze
krant af met de grootste
wielerronde. Op de sportpa-
gina een voorbeschouwing
met de Nederlandse kans-
hebber Robert Gesink en alle
andere favorieten. Morgen
een compleet overzicht met
de route en alle deelnemers.
Tot en met de finish op 24
juli houden onze verslagge-
vers u vanuit de ronde op de
hoogte. Op deze plek op de
voorpagina dagelijks een
overzichtje wat de coureurs
zelf via Twitter aan de we-
reld laten weten.

De Tour vooraf

Gevreesd werd dat de inhoud gif-
tig was. Rond de middag bleek

dat het om carbid (calciumcarbi-
de) gaat. Dat is niet giftig, maar
in combinatie met water kan er
een gas vrijkomen dat zeer
brandbaar is. Carbid wordt ge-
bruikt om de vochtigheid van be-
ton te meten. Toen eenmaal be-
kend was wat erin de buisjes zat,
zijn de afsluitingen weer onge-
daan gemaakt.

De herkomst van de ampullen,
buisjes van vijf centimeter leng-
te, is onbekend. ,,Maar het maakt
de zoektocht makkelijker nu we
weten wat de inhoud is’’, liet een
politiewoordvoerder weten.

De eerste 24 ampullen waren
gisteravond gevonden op de
stranden van Egmond en Ber-
gen. Tussen Velsen Noord en

Zandvoort werden ook nog
twaalf buisjes aangetroffen.

Bij de strandopgang van Eg-
mond aan Zee was er wat onbe-
grip over de afsluiting, ook al om
dat de stranden bij Schoorl en
Castricum wel toegankelijk wa-
ren. Robin Coule van Strandpa-
viljoen Bad Egmond liep veel
omzet mis. ,,We mochten zelfs

geen kopje koffie verkopen. Maar
de veiligheid van de gasten gaat
natuurlijk voor alles.’’

De meeste vakantiegangers na-
men het luchtig op. ,,Als er in het
water gifbuisjes liggen is het
goed dat het strand wordt geslo-
ten’’, vond Adrie Noom. ,,Ik ga sa-
men met mijn vrouw wel naar
het strand van Petten.’’

van onze verslaggevers 

E G M O N D AA N Z E E - Veel stran-
den tussen Bergen aan Zee en
Velsen Noord zijn gisteren de he-
le ochtend afgesloten geweest.
Dit omdat er buisjes met een ge-
vaarlijke stof zijn gevonden.

Stranden uren afgesloten om gevaarlijke ampullen

De verlaging zou met terugwer-
kende kracht ingaan, vanaf 15 ju-
ni.

Door de verlaging betaalt de
koper van een woning van
250.000 euro geen vijftiendui-
zend, maar vijfduizend euro aan
overdrachtsbelasting. Het kabi-
net hoopt met de maatregel de
woningmarkt uit het slop te
trekken en de verkopen op te stu-
wen. De belasting wordt als een

grote belemmering gezien voor
doorstroming op de woning-
markt. Consumenten die verhui-
zen, betalen overdrachtsbelas-
ting over de koopsom van de
nieuwe woning.

Renteaftrek
Dit levert de schatkist jaarlijks
3,5 miljard euro op. Afschaffing
van de verhuisbelasting kan het
kabinet niet betalen zonder aan
de hypotheekrenteaftrek te mor-
relen. Daarom wordt de over-
drachtstaks slechts tijdelijk ver-
laagd. De stimuleringsmaatregel
wordt gedeeltelijk gedekt door
de bankenheffing. Vanaf vol-
gend jaar moeten banken jaar-
lijks 400 miljoen euro aan ban-
kenheffing betalen, waaruit in

de toekomst ook het depositoga-
rantiestelsel betaald moet wor-
den. Een ander deel zou uit de
versobering van de spaarloonre-
geling komen, aldus bronnen.

Vereniging Eigen Huis en ma-
kelaarsvereniging NVM zijn blij
met de maatregel. Deze organi-
saties pleiten al langer voor af-
schaffing of verlaging van de ver-
huisbelasting. Er staan 190.000
woningen te koop, terwijl er per
jaar nog geen 80.000 worden ver-
kocht.

Om consumenten te verleiden
tot het kopen van een huis, is eer-
der de Nationale Hypotheek Ga-
rantie verhoogd van 256.000 tot
350.000 euro. Deze extra be-
scherming tegen wanbetaling
loopt 1 januari af.

Kabinet maakt koop
van huis goedkoper
door gert van harskamp

D E N H AA G - De overdrachtsbe-
lasting gaat tot halverwege
volgend jaar van 6 naar 2 pro-
cent. Vandaag neemt het kabi-
net-Rutte dit besluit, beves-
tigden bronnen rond het kabi-
net gisteren.

A L K M AA R - De Alkmaarse rech-
ter legt de agent die Hakan Çak-
mak doodreed een veel zwaarde-
re straf op dan was geëist. Hij
krijgt 140 uur werkstraf en ont-
zegging van de rijbevoegdheid
voor de periode van een jaar.

De rechter kwalificeerde de rij-
stijl van de 46-jarige agent die
avond als ’zeer onvoorzichtig.’
De aanklager sprak twee weken
geleden nog van ’aanmerkelijk’
onvoorzichtig. Hij eiste tachtig
uur werkstraf.

De agent had volgens de rech-

ter geen vrijstelling van de ver-
keersregels omdat daarvoor geen
enkele noodzaak bestond. ,,Juist
omdat hij politieagent is, heeft
hij een extra plicht om de veilig-
heid in het verkeer te waarbor-
gen.’’ In plaats daarvan reed hij
met veel te hoge snelheid op Ha-

kan af en stuurde hij op het laat-
ste moment in naar de rijbaan
waar de 20-jarige scooterrijder
reed. De agent is veroordeeld
voor dood door schuld en dat is
een misdrijf.

De vader van Hakan zei te kun-
nen leven met het vonnis. ,,Het is

niet genoeg. Mijn zoon krijg ik er
niet mee terug. Maar de recht-
bank heeft wel een duidelijk en
rechtvaardig vonnis uitgespro-
ken.’’

➔ In Noord-Holland: ’Ook in
uniform gelden regels’

Rechter legt doodrijdende agent zwaardere straf op
door jacob van der meulen

Z AA N DA M - Herman S. is giste-
ren veroordeeld tot vijf jaar cel.
De 75-jarige Zaandammer stak
op 13 september vorig jaar zijn
flat in de Perim in brand en
schoot later op de dag met een re-
volver een directeur van woon-
corporatie Parteon in de schou-
der. S. gaat in hoger beroep.

De Haarlemse rechtbank had
niet al te veel mededogen met de
bejaarde Zaandammer. De rech-
ter achtte alle feiten bewezen –
behalve brandstichting in zijn
flat, poging tot moord, voorbe-
reiding tot moord op andere Par-
teon-medewerkers en de ge-
rechtsdeurwaarder en poging tot
brandstichting in het deurwaar-
derskantoor. S. had een groot
deel in een brief aan deze krant al
toegegeven.

Dat hij vijf jaar achter tralies
moet – er was zeven jaar geëist –
is opmerkelijk. De rechter oor-
deelt echter dat S. doelbewust en
met voorbedachten rade heeft
geprobeerd directeur Rob Mei-
jrink dood te schieten. S. heeft
immers een half uur buiten het
Parteon kantoor in Wormerveer
gewacht voordat hij naar binnen
ging en doelbewust een valse
naam opgaf. Ook heeft hij bin-
nen rustig gewacht tot de men-
sen op zijn ’dodenlijst’ arriveer-
den.

Vijf jaar cel
voor 75-jarige
Zaandammer
door richard walraven

bergen

Naaktfietser 
met koelkast
De politie heeft woensdag een
47-jarige man uit Bergen aange-
houden, die danig in de war
was. De man werd opgepakt
nadat hij bij een huis aan de
Jaap Weijlandweg stond en de
bewoners met de dood bedreig-
de. Daarvoor waren al meldin-
gen binnengekomen dat hij
naakt op een fiets door het dorp
reed met een koelkast op zijn
bagagedrager, en had lopen
schreeuwen in het centrum. Er
wordt hulp voor de man ge-
zocht.

tiengemeten

Brandweer per
pont naar vuur
De brandweer stond gistermid-
dag met loeiende sirenes op de
pont naar Tiengemeten omdat
op het natuureiland brand was
uitgebroken in de herberg. Het
veer over een paar honderd
meter is de enige manier om op
Tiengemeten te komen. De
brand brak rond kwart voor vijf
uit. Gezien de felheid werd
groot alarm geslagen. De brand-
weer Zuid-Holland Zuid was
iets langer onderweg dan nor-
maal, maar kon snel met blus-
sen beginnen. Niemand raakte
gewond.

Pleidooi inrichten
Schootsveld als
ecolint Enkhuizen
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8- t/m 22-daagse zonvakanties

8 dagen vanaf399o.b.v. 4 personen

Kortingen
tot € 120

p.p. bij ve
rtrek in juli!

Duurzaam op vakantie:
lekker lang wegblijven

De diamantair is rond twee over-
vallen door drie mannen met een
vuurwapen. Een vierde man
wacht verderop. De buit is aan-
zienlijk, en de drie willen op een
motor wegrijden. Ze komen niet
ver. Het zeulen met tassen vol
sierraden, het met zijn drieën
opstappen op de motor en het
gehannes met de slagbomen van
het parkeerterrein kost veel tijd.
De diamantair is ondertussen
naar zijn auto gelopen en stelt
zich bij een zijweg van het par-
keerterrein op. Daar rijdt hij de
motor omver.

Het lukt de overvallers niet om
de motor weer te starten. Eén
overvaller zet een chauffeur van

een koeriersbus een pistool te-
gen het hoofd en dwingt hem
zijn auto in te leveren. Die kun-
nen ze niet snel genoeg keren. De
politie schiet daar een overvaller
neer.

De overvallers dwingen daar-
na een vrouw haar auto af te ge-
ven, maar ook daarmee komen ze
niet ver. De drie anderen vluch-
ten te voet. Een tweede verdachte
wordt door politiekogels ge-
raakt.

Meerdere toeristen zijn getui-
ge geweest van de overval, nie-
mand is gewond geraakt.

De juwelier is in juni vorig jaar
en in januari van dit jaar ook al
overvallen.

Slachtoffer rijdt dieven aan

Schoten
na overval
juwelier
door rob swart

Z AA N DA M - De politie heeft gistermiddag twee mannen
neergeschoten die de diamantwinkel op de Zaanse Schans
hadden overvallen. Twee andere overvallers zijn even later
in de buurt overmeesterd.
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