
BENT U AL EENS BESTOLEN? 
 
INTRO 
 
Het is dieptreurig maar waar: onder de vele 
bezoekers aan onze beurzen bevinden zich de 
laatste tijd nu en dan ook criminelen, in dit geval 
gauwdieven die er op uit zijn dure spullen van 
standhouders achterover te drukken. 
 
Dit tuig opereert gewoonlijk zelfstandig, hoewel 
ze ook wel op rooftocht gaan in gezelschap van 
een of meerdere helpers.  
 
DUUR 
 
De werkwijze is als volgt. De dief (of dievegge!) 
pakt iets van uw tafel, laten we zeggen een 
welhaast antieke Zweedse werpreel, uiteraard 
en zoals gezegd, eentje in de hogere prijsklasse, 
want goedkope rommel of weinig kostbare 
spulletjes worden zelden of nooit achterover 
gedrukt. 
 
Men kiest bovendien een moment uit waarop het 
bij uw stand behoorlijk druk is en liefst ook nog 
terwijl u geanimeerd in gesprek bent met een 
potentiële klant. De dief bekijkt de reel met veel 
belangstelling, draait eens een paar keer aan de 
slinger, controleert de spoel op speling, enzo-
voorts. Zoiets schenkt vertrouwen omdat een 
bonafide koper dat ook zou doen. Enfin, als 
standhouder kunt u het gangbare ritueel voordat 
men tot aankoop besluit hoogstwaarschijnlijk wel 
uittekenen.  
 
RAP 
 
Maar als u even niet oplet of afgeleid bent (zo'n 
afleidingstruc kan natuurlijk ook worden 
opgevoerd door een als koper poserende 
medeplichtige) glijden hand plus inhoud van de 
zogenaamd in de werpreel geïnteresseerde blik-
semsnel en stiekem achter zijn rug, waar een 
helper of helpster gereed staat om de buit vlie-
gensvlug in ontvangst te nemen. 
 
Deze tweede crimineel, die net doet alsof hij niet 
bij nummer één hoort, mengt zich vervolgens op 
zijn dooie gemak weer onder de andere bezoe-
kers en/of wandelt brutaalweg naar de auto van 
de heren om de buit veilig op te bergen. 
 
GEWIEKSTE TRUC 
 
Handig, slim en uitgekookt! Want zelfs al zou u 
als tafelhuurder de 'eigenlijke' dief op heterdaad 

betrappen om hem vervolgens te beschuldigen, 
of kokend van woede bij zijn lurven te grijpen 
(als het eventjes kan graag extrahardhandig), of 
om hem recht op de kaak een watjekouw te 
verkopen van heb ik jou daar, dan begaat u, 
hoewel uw reactie begrijpelijk en menselijk is, 
desondanks een blunder van jewelste, eentje 
die u eventueel ook nog, in financieel opzicht, 
een knappe duit zou kunnen kosten. 
 
U hebt namelijk geen poot om op te staan en 
geen greintje bewijs voor de ontvreemding, 
omdat het gestolene onmogelijk nog te voor-
schijn kan komen, zelfs niet bij een eventuele 
fouillering van de vermoedelijke dief door de 
politie...  
 
PRAKTIJK 
 
Meen niet dat het hier gaat om theorie. Tijdens 
de vorige beurs in Empel raakte één der 
standhouders krek op de beschreven wijze een 
fraaie ATH-reel kwijt. 
 
De gedupeerde: "Kees, ik zág de reel als het 
ware verdwijnen, maar ik kon mijn ogen 
gewoonweg niet geloven. En toen het eindelijk 
tot me doordrong wat men mij had geflikt, be-
greep ik tegelijkertijd hoe vernuftig en ingenieus 
dat schorriemorrie te werk gaat. Tegen hun trucs 
is volgens mij amper kruid gewassen. Ze gaan 
precies zo te werk als zakkenrollers die ook altijd 
in groepjes opereren en die de buit meteen 
doorspelen naar handlangers". 
 
HULP 
 
De beste beveiliging van uw eigendommen 
bestaat er natuurlijk uit de koopwaar in de 
hogere prijsklasse enkel en alleen tentoon te 
stellen in afgesloten glazen vitrines. Maar die 
kunnen alleen beroepshandelaren zich permitte-
ren. 
 
Welke maatregelen kunt u eigenlijk wél nemen 
om diefstal te voorkomen? Op de eerste plaats 
moet u ervoor zorgen dat u tijdens de gehele 
beurs iemand bij u hebt die een extra oogje in 
het zeil houdt. Dat kan uw partner zijn, uw 
vrouw, vriend of vriendin, uw zoon of dochter of 
desnoods een losse scharrel, als het maar gaat 
om een persoon die oplettend is en dat vele 
uren achtereen ook blijft. Zit u onverhoopt alleen 
achter uw tafel en moet u zich dringend even 
verwijderen voor een sanitaire stop, een bak 



koffie, een pilsje of een broodje kroket, vraag 
dan de standhouders links én rechts van uw 
tafel tijdelijk een oogje in het zeil te houden. Nog 
veiliger is het tijdens uw afwezigheid even een 
oud (tafel)laken over uw bezittingen uit te 
spreiden. Motto: Wat niet wordt gezien, kan ook 
niet worden gejat. 
 
PATROON 
 
Stal verder de goederen die u te koop aanbiedt 
uit op een bepaalde manier, bijvoorbeeld 
zodanig dat dure zaken, vanuit het standpunt 
van een gauwdief gezien, zover mogelijk naar 
achteren liggen - aan uw kant van de tafel. Het 
geboefte moet zich dan uitrekken om erbij te 
komen, terwijl u ze onder handbereik houdt en 
daardoor veel sneller ziet wanneer men een 
molen of reel oppakt, dan wanneer die vlakbij de 
zogenaamde 'koper' liggen (vóór op de tafel 
dus). Gaat het om kleinere spulletjes, leg die 
dan neer in een bepaald patroon, bijvoorbeeld 
zodanig dat ze een letter vormen, of een cijfer, 
of een meetkundige figuur. Daardoor ziet men 
onmiddellijk wanneer iets ontbreekt. Een ander 
foefje is het uitstallen van molens en reels 
ZONDER spoel. Een kaartje op uw stand 
waarop duidelijk, en liefst in enkele talen, te 
lezen staat dat bij aankoop uiteraard de spoel 
(die u veilig achter u in een tas hebt liggen) 
wordt meegeleverd, is dan uiteraard noodzake-
lijk. Motto: wat moet een dief beginnen met een 
reel zonder passende spoel?  
 
UIT HET ZICHT 
 
Boeken stiekem achterover drukken geschiedt 

op een andere manier, die in de hand wordt 
gewerkt doordat vrijwel alle standhouders 
(behalve zij die in boeken zijn gespecialiseerd) 
het leesvoer dat ze aan de man willen brengen 
gewoonlijk in kartonnen dozen donderen, die 
dan bijna onder hun tafel worden neergezet, dit 
om het gangpad vrij te houden. Wat doet de dief 
nu? Hij knielt neer, begint hoogst geïnteresseerd 
de boeken, tijdschriften en catalogi te bekijken 
en door te bladeren, maar hij is al doende onder 
de tafel nagenoeg onzichtbaar voor de meestal 
zittende standhouder en diens hulpje. 
 
Het is voor de boef daardoor een koud kunstje 
datgene wat van zijn gading is tersluiks in zijn 
meegedragen schoudertas te laten glijden. Pas 
's middags, tijdens het inpakken, of nog later 
eenmaal weer thuis, bemerkt de standhouder 
dat hij is bestolen. 
 
Er is weleens verondersteld dat het zou helpen 
wanneer voortaan bij de ingang van onze 
beurzen een affiche zou hangen met de tekst: 
BIJ DIEFSTAL BELT HET BESTUUR EERST 
EEN AMBULANCE EN DAARNA REKENT DE 
POLITIE VERDER MET U AF. 
 
Wat denkt u? Zou dat inderdaad een goede 
oplossing zijn?  
 

Kees Ketting 
 
P.S. Wanneer u meer tips hebt die het stelen op 
beurzen kunnen tegengaan, stuur ze dan s.v.p. 
als de wiedeweerga naar de redactie die er met 
veel genoegen voor het volgende nummer een 
bloemlezing uit zal afdrukken. 

 
 


