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DE POLITIERECHTER

Wonder van Sint Anne

S

chichtig kijkt een 58-jarige
inwoner van Menaam om
zich heen. Vooral de man
links van hem, schrijver dezes,
trekt zijn aandacht. ,,Wie is die
meneer?’’, vraagt hij aan rechter
Nynke Vlietstra. ,,Dat is iemand
van de krant’’, antwoordt ze.
,,Maar dat heb ik liever niet’’,
protesteert de verdachte tevergeefs. ,,Het is in ieder geval niet
de bedoeling dat uw persoonsgegevens op straat komen te
liggen’’, zegt Vlietstra ter geruststelling, ,,maar wel dat er verslag
wordt gedaan van zittingen,
zodat het niet een kwestie wordt
van achterkamertjes.’’
Wat er gebeurde op 2 mei
vervult de verdachte met
schaamte, vooral nu hij er verantwoording over af moet leggen. Meer dan vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol nuttigde hij als chauffeur van een
vrachtwagen met oplegger zo
bleek uit een ademtest. De man
was bijna terug in Sint Annaparochie na een lange rit vanuit
Venray. ,,De politie heeft u zien
rijden na een telefoontje van uw
werkgever’’, vertelt de rechter.
,,Die had geconstateerd dat u
een vreemde route nam.’’
Voordat hij om drie uur ’s
nachts uit Venray vertrok, had
de verdachte op een parkeerplaats al meerdere literpakken
wijn geconsumeerd. ,,Hebt u wel
nagedacht over de risico’s?’’,
vraagt de rechter. ,,Ja’’, zegt de
verdachte, ,,ik ben dom bezig
geweest.’’ ,,Ik schrik des te
meer’’, vervolgt de rechter, ,,omdat uw dochter een ongeluk
heeft gehad waarbij ook een
dode is gevallen door alcoholgebruik.’’ ,,Het was dom’’, herhaalt
de verdachte, ,,verschrikkelijk
dom en ik heb er gigantisch veel
spijt van, maar op dat moment
dacht ik: mij mankeert niks.’’
Drie pakken wijn wegklokken
en toch in Sint Annaparochie
aankomen is een discutabele
prestatie, vindt Vlietstra. ,,Merkt
u wel effect?’’ De verdachte
meent toch een kleine correctie
te moeten plaatsen: ,,Geen drie,
maar twee pakken.’’ Voor minder getrainde drinkers is het in
ieder geval genoeg om bewusteloos van te raken, weet de rechter. ,,Ik had de wijn meegenomen voor thuis’’, zegt de verdachte. ,,Na een lange nacht
rijden, ben ik nu eenmaal niet
iemand die gelijk naar bed gaat.’’
Hij kon zich niet beheersen,
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uur werkstraf
concludeert de rechter. De verdachte kan het slechts beamen.
,,Maar ik heb dit nog niet eerder
gehad met alcohol’’, voegt hij er
aan toe. De rechter stelt het wat
scherper: ,,U bent niet eerder
aangehouden.’’ De verdachte
knikt: ,,Absoluut niet.’’
Het voorval had behoorlijke
consequenties. De verdachte
raakte zijn vrouw, zijn baan en
zijn huis kwijt en woont nu in
een appartementje. Ondanks
alles prijst hij zich gelukkig. ,,Ik
heb een dak boven mijn hoofd.’’
Bovendien krijgt hij hulp, onder
meer van het gebiedsteam. De
drank heeft hij naar eigen zeggen afgezworen. ,,Niks meer!,
sinds 19 augustus.’’ Vlietstra
heeft iets anders gezien: ,,In een
rapport las ik 2 mei’’. ,,Ach ja’’,
zegt de verdachte, ,,een terugval.
Ik vierde mijn verjaardag en dan
neem je toch weer een wijntje.’’
Officier van justitie Bootsma
haalt hard uit: ,,Namens de
maatschappij kan ik zeggen: wat
hier is gebeurd, is misdadig. Er
had maar een fietser op de weg
hoeven rijden die moeite had
om het stuur recht te houden.
Hij was kansloos geweest. Het is
een wonder dat u zonder brokken in Sint Annaparochie bent
aangekomen.’’ Bootsma stelt
een werkstraf van negentig uur
voor, dertig uur voorwaardelijk
en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 21 maanden.
Vlietstra komt tot hetzelfde
oordeel. ,,Gebeurt er weer iets,
dan hebt u die dertig uur te
pakken.’’ ,,Komt goed’’, zegt de
verdachte. Hij wil alleen nog
even weten waar hij aan de slag
moet. Het mooiste zou zijn in
Menaam. ,,Daar neemt de reclassering nog contact over op’’,
zegt Vlietstra. ,,Misschien moet
u fietsen en anders maar met de
bus.’’
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