
Als je angstig 
bent, hebben 
zij gewonnen 
Bijna vijfjaar na brute overval hoopt 
mevrouw Davidse verdachte in de 
ogen te kijken. Die blijft echter weg. 

door Rolf Bosboom 

MIDDELBURG - Onverschrokken be
geeft ze zich dinsdag naar de in
gang van de Middelburgse recht
bank. Het is de dag waarop J. Da
vidse (79) uit Renesse ('geen voor
naam - het is: mevrouw Davidse') 
lang heeft gewacht. Na bijna v i j f 
jaar komt de gewelddadige over
val op haar woning voor de rech
ter. Gespannen? Niet echt, vertelt 

ze. Ze heeft er, eerlijk gezegd, 
zelfs naar uitgezien. Om de zaak 
te kunnen afsluiten. En om de ver
dachte eindelijk in de ogen te kun
nen kijken. 
Terug naar maandag 12 april 2010. 
Het echtpaar Davidse is thuis, aan 
de Hogezoom. Mevrouw Davidse 
kijkt in de slaapkamer het tv-pro-
gramma Memories; haar dan 
80-jarige man is in de woonka
mer. Als er wordt aangebeld en 

I Het echtpaar Davidse kort na de overval in 2010, met onder meer het tele-
foonssnoer waarmee ze werden vastgebonden, archieffoto Dirk-Jan Gjeltema 

hij open doet, komen er direct 
drie gewapende mannen met ge
weld binnen. Ze slaan hem tegen 
de grond en slepen hem naar zijn 
vrouw in de slaapkamer. Ze eisen 
geld en de kluis. Meer dan 300 eu
ro is er niet in huis. In de afgeslo
ten kluis zitten slechts papieren 
die voor de overvallers zonder 
waarde zijn. Het echtpaar wordt 
uiteindelijk gewond en gekneveld 
achtergelaten. 
„Opvallend genoeg was ik op dat 
moment niet bang", zegt me
vrouw Davidse. „Ik had een be
paalde rust over me. Het is alsof 
je in een soort roes bent. Ik dacht 
steeds: kwajongens toch, met je 
pief-paf-poef. En dat voor die 
paar centen. Dat geweld was ook 
helemaal niet nodig. Ze hadden 
het geld al en er zat niets in de 
kluis, dus het was echt flauwe
kul." 
Vier jaar en acht maanden na da
to is er één verdachte in beeld: 
een 27-jarige Vlissinger. Hi j was 
niet gewelddadig, zegt mevrouw 
Davidse. „Hij was rustiger, beleef
der dan de andere, maar hij was 
wel de baas. Hi j had maar iets hoe
ven zeggen en die ander was er
mee gestopt." 
„De tweede man was de gemeen
ste. Die trok me zo mi jn bed uit. 
Ik dacht: dat zal toch niet gebeu
ren op mi jn oude dag? Toen ze 
weggingen, hebben ze nog een 
kussen op het hoofd van mijn 
man gelegd. Daar ben ik zó 
kwaad over. Dat was volstrekt 
niet nodig. Het is bijna een po
ging tot moord. En daarom ben ik 
vandaag hier." 
Twee uur. De zitting begint. Ieder
een - de officier van justitie, de 
drie rechters, de griffier, de advo-

Kinderen uit de gemeente Hulst 
vinden hun buurt het onveiligst 
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caat van de Vlissinger - is aanwe
zig. Behalve de verdachte, die ook 
wordt beschuldigd van witwas
sen, mishandeling en verzet ple
gen tegen een agent. 
„Ik had meneer wel verwacht, ge
zien de verwijten tegen hem", 
zegt officier van justitie Wilfred 
Suijkerbuijk teleurgesteld. Omdat 
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anders 'de bewijsvoering vrij las
tig' wordt, w i l hij de verdachte 
toch verplichten te verschijnen 
en dringt aan op uitstel. Serge 
Weening, de raadsman van de 
Vlissinger, w i l daar echter niets 
van weten. „De zaak heeft al veel 
te lang geduurd." 
De rechters hebben een half uur 
nodig om te beslissen wat ze met 
de kwestie aanmoeten. Uiteinde
l i jk komen ze de officier van justi
tie tegemoet: de zaak wordt 'aan
gehouden voor onbepaalde tijd' . 
Gezien de lange voorgeschiedenis 
zegt de voorzitter nadrukkelijk te 
hechten de zaak 'op zo kort moge
lijke termijn' alsnog te behande
len. In de juridische praktijk 
komt dat toch al snel neer op 
wéér enkele maanden. 
Mevrouw Davidse bli jf t , ondanks 
dat ze feitelijk vergeefs naar Mid

delburg is gereisd, monter. „Vol
gende keer ben ik er weer, want 
ik kwam hier om hem te zien. Ze 
hadden toen bivakmutsen op, 
maar ik denk dat ik zijn stem wel 
zou herkennen." 
De ingrijpende verwikkelingen 
hebben zij en haar echtgenoot -
die deze middag andere verplich-

Volgende keer ben 
ik er weer, want 
ik kwam naar de 
rechtbank om de 
verdachte te zien 
J. Davidse 

tingen heeft - inmiddels goed ver
werkt, zegt ze ferm. „Ik heb voor 
niemand angst. Als je bang bent, 
dan hebben zij gewonnen. Maar 
wanneer het gaat schemeren en 
er is Memories op tv, dan denk je 
er toch even aan terug. En als er 's 
avonds wordt aangebeld, kijken 
we eerst met z'n tweeën door het 
raam. Maar verder lig ik er echt 
niet wakker van." 
De overval blijkt ook onvermoede 
positieve kanten te hebben. „Hoe 
we daarna werden bedolven on
der de bloemen en planten! Dat is 
geweldig. In die zin had ik het al
lemaal niet willen missen. Ik ben 
echt een bekende Renessenaar ge
worden. Daarom vind ik het ook 
belangrijk dat iedereen weet dat 
er nog altijd aan deze zaak wordt 
gewerkt en dat deze niet zomaar 
is geseponeerd." 
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Containerschip 
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ANTWERPEN - Het containerschip 
MSC New York heeft dinsdagoch- -
tend een record gevestigd in de 
Ani-wprncp havpn N/tet 7Ün 7QQ 

Opcenten in Zeeland blijve 

MIDDELBURG - De Provincie Zee
land is één van de zes provincies 
in Nederland die de opcenten op 
de motorrijtuigenbelasting in 

2015 niet verhc 
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