
De Penozekrant
De krant die het daglicht niet kan verdragen 

SERIEMOORDENAAR BLIJKT MENSELIJKE 
KANT TE HEBBEN
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DEN HAAG - De reputatie van seriemoor-
denaars is tegenwoordig niet om over 
naar huis te schrijven. Ze worden vaak 
verweten harteloos te zijn en een gebrek 
aan empathie te hebben. Volgens fulltime 
seriemoordenaar Gerrit, ook wel bekend 
onder de roepnaam Gladde Harry, is dit 
een vooroordeel dat niet snel genoeg de 
wereld uitgeholpen kan worden. 

‘Tja, het is natuurlijk even schrikken als 
je de krant openslaat en leest wat er 
allemaal over je geschreven wordt.’, 
zucht Gerrit. ‘Redacteuren en auteurs 
staan nooit stil bij de gevolgen die hun 
prietpraat heeft op mij en mijn gezin. De 
kids worden uitgelachen op het school-
plein en durven zich niet meer te verto-
nen in de klas, terwijl mijn vrouw met 
enige regelmaat door haar collega’s 
wordt misbruikt op het werk. ‘Bekijk het 
positief, je hebt het hier beter dan thuis’, 
wordt er dan tegen haar gezegd. Dat doet 

toch wat met je.’ 
Tijdens de rondleiding door Gerrits nede-
rige favela verstijft Gerrit plotseling. Ver-
bleekt kijkt hij uit het raam, naar de op-
gestapelde grafstenen en verbrande 
lijken in zijn achtertuin. Enkele ogenblik-
ken later gebaard de markante crimineel 
ons hem te volgen naar de tuin. 
In de achtertuin komen de emoties los bij 

Gerrit. ‘Het sloopt me gewoon van binnen, 
weet je? Er wordt altijd maar makkelijk 
gepraat over mijn werk. Alsof ik geen 
gevoel heb. Alsof ik met al het gemak van 
de wereld de trekker overhaal om on-
schuldige slachtoffers van het leven te 
beroven. Daar komt gewoon een hoop bij 
kijken’, vertelt de duidelijk gepikeerde 
seriemoordenaar, terwijl zijn vinger naar 
twee kleine lijkjes wijst. ‘Eh, ja, dat zijn 
dus mijn kinderen. Ze namen dat ‘niet 
komen opdagen op school’ iets te letter-
lijk en ze bleken maar liefst drie weken 
achter elkaar te hebben gespijbeld! Daar 
kan ik natuurlijk niet trots op zijn. Zou jij 
dat wel zijn?!‘ 
Ten slotte doet Gerrit een laatste oproep 
aan het volk: ‘Alsjeblieft, wees trots op 
wie je bent en respecteer het lot van je 
medeburger. Ik heb niet gekozen voor dit 
leven. Jij hebt toch zeker ook niet geko-
zen voor dat suffe kantoorbaantje van 
je?’. 

EERSTE OPENBARE CRIMINELENBEURS SLAAT NIET AAN
‘Enorm zonde natuurlijk’, stelt Lict. ‘De 
beurs was ook dit jaar weer een culture-
le verrijking en ik weet zeker dat het 
gewone volk met open armen was ont-
vangen.’ 
De frustratie lijkt vooral aanwezig bij 
orgaanhandelaar Sjaak van der Teen, die 
elk jaar de show naar zijn hand weet te 
zetten met zijn indrukwekkende Organ-

ALMERE - Afgelopen donderdag was een 
historische dag in de geschiedenis van 
de Criminelenbeurs te Almere. De Best-
gevulde Beurs van het Jaar opende voor 
de eerste keer in haar bestaan de deuren 
voor het grote publiek. Opmerkelijk 
genoeg trok de beurs volgens organisa-
tor D. Lict maar weinig mensen aan 
zonder strafblad. 
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Gerrits achtertuin beschikt over een rijke historie 

show. ‘Ook dit jaar was ik er weer met 
hart en ziel bij. Het kostte me een rib 
uit het lijf om het bestuur over te halen 
om de beurs voor de eerste keer open-
baar te maken. Het is dan heel frustre-
rend om te zien dat je dan toch handen 
te kort komt’, aldus de gefrustreerde 
Van der Teen, die overduidelijk het hart 
op de tong draagt. 
Hans Jans, verkoper van nep-diplo-
ma’s, denkt wel te weten waarom de 
beurs niet de aandacht wist te trekken 
van brave, onschuldige burgers: ‘De 
entreeprijs was te hoog’, verzekert 
Jans. ‘Ik heb het de organisatie van 
tevoren nog gezegd; de burgers zitten 
tegenwoordig goed op hun centen. Nie-
mand lijkt meer iets over te hebben 
voor de kwaliteitsgoederen die jaar-
lijks worden gepresenteerd op de 
beurs. De mensen zijn gek tegenwoor-
dig.’

De criminelenbeurs opent dit jaar voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. 


