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Begin juni is bij dierenspecioolzook Nolte op de Pod
jedijk 1 in Purmerend een Boa constrictor van de 
reptielenafdeling op de eerste etage gestolen. Dit 
gebeurde op zaterdag om een uur of vier; het was 
erg druk en er werd niet gelet op de beveiligingsca
mera die de reptielenafdeling moet bewaken. Zo 
kon een man ongezien de boa om zijn nek leggen 
en onder zijn trainingspak verstoppen. Beneden 
aangekomen viel de man wel direct op met die bo
chel onder zijn jas, moor voor er kon worden inge
grepen was de vogel ol gevlogen in een 'vluchtauto' 
die voor de deur stond te wachten. 

Die week daarop stonden de kranten er bol van. Ik 
heb nog een beloning uitgeloofd van f 500,- voor 
de gouden tip (het ging namelijk om een zeldzaam 
exemplaar van een Hog lslond boa). Dit leverde 
echter niets op. De hoop de slang nog eens terug te 
zien had ik ol opgegeven. Wel heb ik bij de aangif
te bij de politie te kennen gegeven een vermoeden 
te hebben wie de doder was: een klont die ol ver
schillende slangen had gekocht en die zeer geïnte
resseerd was in vooral het gestolen exemplaar. Een 
moond voor de diefstal had hij namelijk opgebeld 
om te informeren of de slang er nog was, moor hij 
is nooit langs geweest. 

Zes weken loter gebeurde er iets waarop ik nooit 
had durven hopen. Ik kreeg een telefoontje en ik 
herken de klont die ik verdacht oon zijn accent. Hij 
vroeg of ik slangen verkocht en welke soorten don 
wel. Ik beantwoord gewoon zijn vragen. Don zegt 
hij een slang voor mij te hebben, en hij noemt de 
soortnaam van de gestolen slang. Mijn bloed begint 
te koken. Toen zei-ie: 'Kijk bij de trap, door stoot 
een zak.' Ik sta ol bij de trap - de telefoon hangt 
door namelijk en zie de zak woorvon ik docht dot 
die van een klont was. De boa was onopvallend te
ruggebracht, niemand had hier iets van gezien. De 
man oon de telefoon zei: 'Sorry, het was een fout
je.' Verder verzocht hij mij er geen 'werk' van te 
maken. Ik stemde hiermee in, omdat ik allang blij 
was de boa terug te hebben. 

Er moet een goed stukje mens in deze dief hebben 
gezeten. Hij had de slang ook ergens kunnen 'dum
pen'. Hij heeft er echter twee uur voor gereden om 
de slang terug te bezorgen. 

Geliiktiidig aangeboden aan TTV en daar al eerder 
geplaatst. 
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