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3 Uitvaartbranche biedt
beveiliging van woning
tijdens eredienst aan
3 Inbrekers zouden over-
lijdensadvertenties bij-
houden

Groningen Mobiele beveiligings-

Door Mick van Wely
Groningen Mobiele beveiligings-

systemen, geüniformeerde portiers

met brede schouders en alarmsys-

temen. Uitvaartverzorgers en –ver-

zekeraars bieden allerlei vormen

van beveiliging aan voor mensen

die een uitvaart hebben. Inbrekers

zouden zich steeds vaker storten op

panden waar dan niemand aanwe-

zig is.

"Men ligt op de loer", zegt Dick

Koster van Uitvaartverzorger Kos-

ter, die zaken doet in de noordelijke

provincies. Op de vraag of het no-

dig is huizen te beveiligingen als de

bewoners een uitvaart bijwonen,

antwoordt hij: "Ja,wanthet gebeurt

steeds vaker. En het is beter voor-

komen dan genezen." Op de vraag

hoe Koster dan aan deze wijsheid

komt, heeft hij geen antwoord. "Het

is gewoon zo."

Waar komt het verhaal over in-

braak tijdens de uitvaart vandaan?

Er zijn gevallen bekend waarbij in-

brekers die woningen als doel

uitkozen, waarvan ze wisten dat

de bewoners op een uitvaart

waren. Hun kennis deden ze op

in een krant, waar nabestaanden

in een overlijdensadvertentie

hun adres vermeldden.

Dat is geen revolutionaire uitvin-

ding. Er zijn twee soorten inbre-

kers. De boef die zorgvuldig voor-

bereid op pad gaat en de inbreker

die handelt uit impuls. De zoge-

naamde ’gelegenheidsinbrekers’,

meestal drugsverslaafden, zijn zeer

ruim in de meerderheid. Die plui-

zen de kranten niet na.

Is het nieuwdat inbrekers onder-

zoek doen naar de afwezigheid van

bewoners? Nee. Dat doen ze al

sinds jaar endagdoor te kijkenof er

licht brandt in huis of de gordijnen

al langer dicht zijn. Demoderne in-

breker struint Hyves af, om te zien

of vakantiegangers uitgebreidmel-

ding doen van hun afreizen.

Navraag bij de inbraakspecialis-

ten van de Groninger politie leert

dat er slechts incidenteel sprake is

van ’uitvaartinbrekers’. In georga-

niseerde vorm komt het niet voor.

Uitvaartverzorger Coevorden rea-

geert zeer terughoudend als het

thema ’uitvaartinbrekers’ ter spra-

ke komt. "Alleen als mensen erom

vragen bieden we beveiliging aan.

Nodig is het niet. Ik ken slechts één

incident in 30 jaar uitvaartverzor-

ging", vertelt een medewerker.

Carla van der Burg van de gelijk-

namige uitvaartverzorging in Gro-

ningen oppert dat aanbieders van

beveiliging bij uitvaarten wellicht

inspelen op de onveiligheidsgevoe-

lens van de burger. Ze houdt het bij

nuchtere oplossingen voor het in-

braakgevaar. "Ik adviseer mensen

om hun adres niet bij de adverten-

tie te vermelden en laat op verzoek

een potige dame af en toe in en

rond het huis lopen."

’’Branche
speelt in
op gevoel

van
onveilig-
heid in de
samen-
leving

¬ Inbrekers die toeslaan tijdens de uitvaart. Volgens de politie komt het sporadisch voor. Foto: Jan van Breda


