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Onderwerp: Schouderklopje of straf 
 
 
Geacht college, 
 
Het is vandaag precies 2 maanden geleden, dat ik de onvoorstelbare vondst deed van 100 
kilogram drugs op het Sportpark aan de Seringenlaan. In alle discussies en mediaberichten is 
nergens te lezen, wat dit met de vinder en zijn omgeving doet. 
Nu een deel van de gevolgen bekend is, is het een goed moment om mijn ervaringen met u 
te delen en samen met u af te vragen “schouderklopje of straf?” 
 
Onschuldig op zoek naar een bos touw en dan ineens getrickerd door een afwijkend situatie 
vond ik vrijdagmiddag 10 juli jl. een flink aantal sporttassen met inhoud en zonder specifieke 
kennis van zaken, maar volledig op basis van gevoel, was het voor mij duidelijk: DRUGS 
Na enkele seconden van totale verbijstering realiseerde ik mij onmiddellijk mijn eerste 
verantwoordelijkheid naar de ruim 65 jonge kinderen, die buiten aan het plezier maken 
waren, maar ook die naar de gemeenschap en mijzelf. 
 
Na het terugplaatsen van de tassen en het veilig stellen van de ruimte heb ik contact 
gezocht met één van mijn collega-vrijwilligers om de diverse mogelijkheden door te nemen; 
  hoe houden we dit ver weg van de kinderen, 
  wie gaan we informeren, 
  wat als het Bestuur van de vvSteenbergen zegt, wij nemen het over, 
  wat als de beheerder eerder terug komt, 
  wat als de Politie de tassen niet mee neemt,  
  wat als enz., enz. 
Met als enige conclusie; mijn wil wordt heel even wet en in mijn bijzijn worden alle tassen 
door de politie afgevoerd. 
 
Het vervolg is u allen duidelijk, het bestuur is geïnformeerd en de politie heeft de tassen in 
beslag genomen en geen van de “wat als” situaties heeft zich voorgedaan.  
Slechts enorme boosheid, verontwaardiging, verbazing en verwarring bleven achter.  
 
Hoewel de (sociale) media het mijn team en mijzelf niet gemakkelijk hebben gemaakt, 
hebben de kinderen niets van het voorval meegekregen en vierden volkomen onschuldig hun 
feest. Mijn eerste prioriteit én dat wil ik met klem benadrukken; de kinderen hebben beslist 
niets van dit betreurenswaardige voorval bemerkt of hebben ook geen moment het risico 
gelopen hiermee in aanraking te komen.  

 
Vervolgens heb ik op zaterdag en de daarop volgende woensdag de rechercheurs van de 
Politie uitvoerig geïnformeerd over het vinden van de tassen met drugs en de ins-en-outs, 
zoals ik die zie, van onze voetbalvereniging.  
Tijdens beide sessies is mij door de rechercheurs een aantal malen gevraagd; “als je dit 
allemaal geweten had, had je het dan toch aangegeven?” en steeds was het antwoord: 
“ja, ik had dit in elke situatie aangegeven en ik heb hierover geen moment getwijfeld”. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedurende deze uren durende gesprekken realiseerde ik mij, dat ik het een aantal criminelen 
wel aardig moeilijk heb gemaakt en een redelijke bijdrage heb geleverd aan de bestrijding 
van drugs. Hoewel het gezonde verstand zich beslist realiseert, dat ik slechts een vinder ben 
en daardoor totaal niet interessant voor de benadeelden, heeft het mij wel enkele slapeloze 
nachten opgeleverd. 
 
Vervolgens geeft de Wet u de mogelijkheid panden te sluiten, waar drugs gevonden is. 
Echter in deze situatie, waarin u de kantine van mijn voetbalvereniging heeft gesloten, is er 
één heel specifiek feit, waaraan mijnsinsziens voorbij is gegaan.  
De drugs zijn niet gevonden door Justitie, maar door een vrijwilliger van de vereniging, die 
vervolgens zeer intensief zijn medewerking leverde om de échte dader(s) te straffen. 
Hoewel de sluiting formeel volkomen terecht is, kan ik het mij nauwelijks voorstellen, dat dit 
de intentie van de wetgever is. Met enige creativiteit van partijen was er m.i. beslist een 
andere oplossing te vinden geweest, die allereerst het volkomen onacceptabele voorval recht 
zou doen, maar daarnaast de toch al ernstig gedupeerde vereniging, haar leden en haar 
bezoekers veel minder zou treffen.  
 
Nu, alles wetend, inclusief de sluiting van de kantine, zou mij weer de vraag gesteld kunnen 
worden: “Als je dit allemaal geweten had, had je het dan toch aangegeven?” 
Mogelijk iets minder resoluut zou het antwoord zijn: “Ja, ik had dit aangegeven”. 
 
En toch vraag ik mij af, of ik het wel goed heb gedaan? 
Elke zaterdag moet ik mijn gasten (groot en klein) uitleggen waarom de kantine gesloten is, 
terwijl ik, volgens mij, goed werk voor de gemeenschap heb verricht. 
Waarom wordt dit dan beloond met straf?  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Klaas de Wit 
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