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Een beetje hardleers
DE POLITIERECHTER

Verdachte: vrouw
Sint Annaparochie

Feit: rijden onder
invloed van alcohol

Vonnis: werkstraf
en rijontzegging

Ze had het nog zo netjes
geregeld, een 48-jarige
vrouw uit Sint Annaparo-

chie. Na een middagje stappen
in Leeuwarden, vrijdag 23 sep-
tember, kon zo nog amper op
haar benen staan, maar daarom
juist had ze met haar vriendin
en vaste oppas afgesproken dat
ze niet zelf achter het stuur zou
kruipen. Dit keer was haar vrien-
din de Bob.

,,Ik was niet in staat om zelf te
rijden’’, bekent de verdachte aan
politierechter Klaas Bunk. Maar
liefst vijf keer de toegestane
hoeveelheid alcohol had ze naar
binnen geklokt. Zelf houdt ze
het op één flesje wijn. ,,Samen
gedeeld’’, voegt ze er ook nog
aan toe. ,,Eén flesje?’’, herhaalt
Bunk. ,,Zouden het er niet veel
meer zijn geweest?’’ Haar advo-
caat, Willem Burgers, schiet in
de lach, maar zijn cliënte weet
wel hoe het is gekomen. ,,De
combinatie met medicijnen.’’

Hoe dan ook, de Bob bleek
evenmin alcoholvrij en niet al te
stuurvast. Bij Jelsum knalde ze
tegen een verkeersbord. Ze
raakte zodanig in paniek - haar
kind zat op de achterbank - dat
ze niet verder durfde te rijden.
Toen besloot de verdachte, iet-
wat overmoedig, het stuur over
te nemen. Een getuige noteerde
haar kenteken en waarschuwde
de politie.

,,Het was nog maar vijf mi-
nuutjes rijden’’, vertelt de
vrouw. Vijf hele gevaarlijke
minuten, aldus rechter Bunk.
,,Dan kan er nog van alles gebeu-
ren. Wat u had moeten doen -
maar dat is achteraf gepraat - is
een taxi bellen of iemand anders
die jullie op kon halen.’’ Hij
rekent even snel voor dat het
alcoholpromillage ongeveer 2,6
geweest moet zijn. ,,Je gaat jezelf
overschatten’’, zegt de rechter.
,,Zelfkritiek verdwijnt, remmin-
gen zijn er niet meer en het
gezichtsveld is beperkt. Kortom:
een gevaar op de weg.’’

De verdachte zucht: ,,Ik weet
het meneer.’’ Toen ze op de
bewuste avond, even na acht
uur, vlakbij haar huis werd aan-
gehouden, was ze minder in-
schikkelijk en weigerde ze vra-
gen te beantwoorden. ,,Zoek het
zelf maar uit’’, had ze de agenten
toegebeten. Ook beschrijven de
verbalisanten hoe ze kort daar-
voor van links naar rechts slin-
gerde over de Súdhoekstermid-
delweg. Een been en een arm
van de oppas staken uit het

naald gekropen.’’
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rechter voorportier. De politie
dacht zelfs dat het ging om een
ontvoering.

In 2014 was de verdachte ook
al eens aangehouden voor rijden
onder invloed. ,,Bent u een beet-
je hardleers?’’, vraagt Bunk.
,,Niet echt’’, antwoordt de ver-
dachte. ,,Een beetje dus’’, conclu-
deert Bunk. In die eerdere zaak
is het Openbaar Ministerie (OM)
niet ontvankelijk verklaard,
beklemtoont raadsman Burgers
grinnikend. ,,En dat is best goed
voor het karakter van het OM.’’

Officier van justitie Leanne
Stout kan er bepaald niet om
lachen. Ze legt uit dat de vrouw
destijds niet voor niets een
alcoholslotprogramma volgde.
Was ze ook nog strafrechtelijk
vervolgd, dan zou dat neerko-
men op een dubbele straf. Dat
de verdachte nu weer in de fout
gaat, vindt Stout bijzonder kwa-
lijk. ,,Ik kan er eerlijk gezegd niet
bij. Het is duidelijk dat ze er
niets van heeft geleerd.’’ Ze eist
achttien maanden ontzegging
van de rijbevoegdheid, de helft
voorwaardelijk. Daarnaast vindt
ze een werkstraf van tachtig uur
op zijn plek.

Advocaat Burgers stelt dat zijn
cliënt weliswaar ,,waanzinnig
veel’’ had gedronken, maar dat
ze ook van tevoren een duidelij-
ke afspraak had gemaakt en niet
zonder meer achter het stuur
was gekropen. Rechter Bunk
houdt daar rekening mee. Hij
volgt de milde eis. De officier
heeft zich volgens Bunk, ,,magi-
stratelijk’’ getoond. Ze had vol-
gens de richtlijnen ook een
geheel onvoorwaardelijke ont-
zegging van achttien maanden
kunnen eisen. De verdachte
heeft geluk gehad dat de wilde
rit nog zo goed is afgelopen,
meldt de rechter tot slot. ,,U
bent echt door het oog van de
naald gekropen.’’
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