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‘Dildo-grap’ bij provinciehuis Flevoland kan 4 jaar cel
opleveren
VIDEO | De dildo voor de deur van het provinciehuis was volgens verdachte Dorien S. (55), tegenstander van het hertenafschot in
de Oostvaarderplassen, niet meer dan een uit de hand gelopen grap. Lachen is de activiste en vier medeverdachten wel vergaan.
,,Dit is niet zomaar een zaak’’, stelt het Openbaar Ministerie dat vanwege het ‘maatschappelijke impact’ een meervoudige kamer
laat opdraven.
Stefan Keukenkamp & Sjoerd Hartholt 030119, 08:00 Laatste update: 10:44

9
S. en vier anderen reden eind oktober in het holst van de nacht naar Lelystad om spandoeken op te hangen bij het gemeentehuis en bij de
Oostvaardersplassen. Voor het provinciehuis legden ze een doos neer met daarin een enorme dildo. De boodschap: ‘Harold Hofstra wat
ben je toch een lul dat je 2000 herten laat afknallen.’ Het was allemaal bedoeld als grap, zegt S. nu. De commotie was er niet minder om: de
hele omgeving werd, uit angst voor een terreuractie urenlang afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) werd ingeschakeld. Ook de
rechtbank en de perrons op het station werden afgesloten. Over de gevolgen hadden verdachten totaal niet nagedacht, zegt S. ,,Ik baal er
echt van dat er zoveel commotie is ontstaan.’’

Niet zomaar een zaak
Het Openbaar Ministerie lijkt daar geen boodschap aan te hebben en zet zwaar geschut in om de actie te beoordelen. Niet één, maar drie
rechters buigen zich over het pakketje met de dildo. Een woordvoerder is stellig over de noodzaak daarvan. ,,Dit is niet zomaar een zaak,
het is bovendien niet zomaar een gebouw en dat geldt ook voor de personen die dit hebben gedaan. Het is een maatschappelijk gevoelige
zaak. Vanwege deze context kiest de officier van justitie ervoor om het aan een drietal rechters voor te leggen.’’ S. werd al twee dagen
vastgezet voor verhoor en kan straks een maximale straf krijgen van 4 jaar volgens het wetboek.

‘Bestuurders beter beschermd’
https://www.destentor.nl/lelystad/dildo-grap-bij-provinciehuis-ﬂevoland-kan-4-jaar-cel-opleveren~a6ea5996/

1/3

05/01/2019

‘Dildo-grap’ bij provinciehuis Flevoland kan 4 jaar cel opleveren | Oostvaardersplassen | destentor.nl

Strafrechtadvocaat Sander Arts, zelf niet betrokken bij deze zaak, vindt de behandeling door een meervoudige kamer ,,behoorlijk zwaar
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meervoudige kamer in te schakelen.’’ Arts vermoedt dat het OM ook een Zwolle
signaal wil afgeven. ,,Wat ik de laatste tijd zie is dat bestuurders in
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de rechtbank steeds beter bescherm worden tegen agressie.’’

‘We zullen vrijdag zien wat er gebeurt’
S. zelf is ook verbaasd over de inzet van drie rechters. ,,Maar het heeft twee kanten: er gaan drie rechters over de zaak oordelen. Dat is
goed, want dan komt er een beter oordeel en is de kans op een eerlijk oordeel groter. ’’ Aan de andere kant baalt ze ervan. ,,Wij worden nu
misschien wel als voorbeeld gebruikt voor anderen. We zullen vrijdag wel zien wat er gebeurt.’’
Vaker verdacht pakketje, meestal loos alarm
Met enige regelmaat komt het voor: onrust vanwege de vondst van een verdacht pakketje. Vaak is het loos alarm zoals vorige maand
nog bij het provinciehuis in Zwolle. Een ontruiming volgde op de vondst van een verdacht pakketje. Onschuldig, bleek later. In oktober is
het gemeentehuis van Zutphen korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte koffer. Ook dat bleek vals alarm.
In augustus ontstond onrust op legerplaats Oldebroek toen journalist Alberto Stegeman daar een ‘nepbom’ achterliet. Hij onthulde in het
tvprogramma Undercover hoe eenvoudig het was om binnen te komen op de defensielocatie. Vervolgens plaatste hij een koffer met klei
op de basis. Na de ontdekking moest de Explosieven Opruimingsdienst in actie komen, net zoals het arrestatieteam. Stegeman wilde de
‘slechte beveiliging en belabberde opsporing aantonen in de hoop dat defensie de structurele lekken nu eindelijk dicht’.
In november maakte Stegeman bekend als verdachte te worden verhoord. Officieel zou hij naar eigen zeggen verdacht worden van het
overtreden van het wetsartikel dat verbiedt om een voorwerp achter te laten om te doen alsof het kan ontploffen. Volgens het Wetboek
van Strafrecht staat daar een maximale gevangenisstraf op van vier jaar.
Na twee maanden is nog niet duidelijk of het Openbaar Ministerie ook daadwerkelijk tot vervolging overgaat. ,,Na het verhoor is het stil
gebleven”, zegt Stegeman. ,,Ik kan niet ontkennen dat ik op het terrein een koffer met klei heb achtergelaten. Ik zie het oordeel met
vertrouwen tegemoet, maar heb nog niets gehoord.” Het OM laat weten dat in de kwestie rond Stegeman nog geen beslissing is
genomen. ,,Deze zaak moet nog worden beoordeeld”, laat een woordvoerder weten in een korte reactie. Wanneer er uitsluitsel komt
weet het OM niet.
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