
1 

DRECHTSTEDEN donderdag 11 januari 2018 

DO 

• 31-jarige Dordtse verdachte: Wat ik heb gedaan is stom, ik snap het niet 

Spijt van inbraak in historisch 
.pand Dordrecht pal na brand, 
Voor een inbraak in 
een Dordts huis waar 
net brand had gewoed, 
eiste justitie gisteren een 
werkstraf van 240 uur. 
,,Het is zo stom." 

, Jan-Dirk Verheij 
Dordrecht 

· Terwijl hun straatgenoten na de 
grote brand in het historische pand 
aan de Dordtse Rijksstraatweg nood 
gedwongen elders verbleven, zagen 
de twee hun kans schoon. G.H. (31) 
en W.F. werden echter op heterdaad 
betrapt. 
,,Deze mensen zijn al door ramp 

spoed getroffen en dan gaan jullie er 
ook nog met hun spullen vandoor. 
Dat neem ik je bijzonder kwalijk", 
beet de officier van justitie G.H. gis- · 
teren toe in de Dordtse rechtbank. 
De Dordtenaar, die bij zijn ouders 
woont aan de Rijksstraatweg, hoorde 
een werkstraf van 240 uur en een 
voorwaardelijke celstraf van twee 
maanden tegen zich eisen. 
Zijn kompaan moet zich op 26 ja-. 

nuari verantwoorden bij de kinder 
rechter: W.F. was ten tijde van de in 
braak op 29 juni van het vorige jaar 
minderjarig. ,,Wat ik heb gedaan is 
stom. Ik ben nog steeds boos op me 
zelf', bekende H. schuld. ,,Ik snap het 
gewoon niet." 

Monument 
Een grote uitslaande brand ver 
woestte op zaterdag 17 juni een deel 
van het historische pand aan de 
Rijksstraatweg. Vijf appartementen 
waren daardoor. tijdelijk onbewoon 
baar. 
Terwijl de gedupeerde families el 

ders onderdak hadden en de herstel 
werkzaamheden net waren begon 
nen, sloegen de twee dieven op 29 
juni hun slag. Via het doorde brand 
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• De vlammen sloegen uit het dak van het gemeentelijk monument. ARCHIEFFOTOCARIN,BEENHAKKER 

ontstane gat in het dak kwamen z_e 
binnen. Volgens H. was het geen 
vooropgezet plan. ,,We werden 
nieuwsgierig toen we er.met de auto 
langsreden", verklaarde de dertiger 
tijdens de zitting. De Dordtenaar 
heeft geen strafblad. ,, Waarom dan 
ineens zo'n feit?" vroeg één van de 
rechters zich hardop af. 
De twee waren helaas voor de be 

woners niet de enige nieuwsgierigen. 
Daags na de felle uitslaande brand 
was er al twee keer eerder ingebroken 
in het gemeentelijke monument 
langs de A16. De officier van justitie 

'' Wewerden 
nieuwsgierig 
toenweer . . 
metdeauto. 
langsreden 
- verdachte G.H. 

verklaarde dat er geen bewijs is dat H. 
en F. ook daarvoor verantwoordelijk 
zijn. 
Het duo werd op heterdaad betrapt 

door één van de eigenaren die 's 
- avonds een kijkje kwam nemen. Hij 
zag samen met zijn vrouw een 
vreemde auto staan en hoorde bin- 

. nen gerommel. Op het erflagen al di 
verse gereedschappen uit het huis, 
klaar om te worden meegenomen. Bij 
H. thuis vonden agenten een hon 
denriem van één van de gedupeerde 
bewoners. · 
Uitspraak op woensdag 24 januari. 

Het bewuste pand aan de 
Rijksstraqtweg is in 1938 als 
kazerne gebouw~. Later 
diende het als hotel, om. ver, 
volgens te worden opgedeeld 
in koopappartementen. De 
brand woedde op de boven 
ste etage. Beneden was veel 
waterschade. 

1938 

Kazerne. 


