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‘Drama Finsterwolde moet prioriteit krijgen’
TAMMO BEISHUIZEN

FINSTERWOLDE Bijna een jaar na het
auto-ongeluk in Finsterwolde,
waarbij drie mannen om het leven
kwamen en de bestuurster zwaar-
gewond raakte, is het politieonder-
zoek nog niet afgerond.

De politie heeft haar onderzoeksrap-
port weliswaar ingeleverd bij het
Openbaar Ministerie (OM), maar de
officier heeft nog enkele vragen. Ver-
der onderzoek is daarom nodig.
Persvoorlichter Melanie Kompier
verwacht dat het nog enkele maan-
den duurt voordat het aanvullend
rapport bij het OM op tafel ligt. ,,En
pas dan bepaalt de officier of er een
zaak van komt.”

Welk deel van het onderzoek nog
vragen oproept en waarover de vra-
gen gaan, wil Kompier niet zeggen.
In het algemeen is het zo, stelt Kom-
pier, dat verkeerszaken tijdrovend
zijn. ,,Dus pas als het dossier com-
pleet is, bepaalt de officier of er spra-
ke is van een strafbaar feit.”

Advocaat mr. Liesbeth Poortman-
De Boer, die namens vele betrokke-
nen is ingeschakeld, vindt dat het
OM veel te lang doet over deze zaak
en een tandje bij moet schakelen.
,,Binnen een jaar moet het toch mo-
gelijk zijn zo’n zaak voor de rechter
te brengen?”, vraagt ze zich oprecht
af.

Ze zegt het OM al enkele mails te
hebben gestuurd met de vraag hoe
het ervoor staat. ,,Maar ik heb tot
dusver nog geen antwoord gekre-
gen. Ik vind dat het OM aan deze zaak
prioriteit moet geven. Er zijn veel fa-
milies bij betrokken. Zij willen weten
of het tot een strafzaak komt. Tot
dusver kunnen zij niet verder met
hun leven. Ze zijn niet haatdragend
tegenover de bestuurster, maar wil-
len dat er nu eindelijk eens duidelijk-
heid komt.”

Zelf krijgt Poortman-De Boer, op
basis van vele gesprekken, de indruk
dat de bestuurster te hard heeft gere-
den. De auto bleek onverzekerd, zo-
dat de advocaat schadeclaims heeft
moeten indienen bij het Waarborg-
fonds. Voor meer dan tien personen
is inmiddels een bedrag van totaal
ongeveer 100.000 euro uitgekeerd.
,,En ik ben nog met meer claims be-
zig van enkele personen, maar het
meeste is financieel afgewikkeld.”

De advocaat zegt de bestuurster te
hebben benaderd, maar dat heeft
volgens haar tot dusver niets opgele-
verd . Contact is er nog niet geweest.

Zondagmiddag wordt in Finster-

wolde een stille tocht gehouden ter
nagedachtenis van de drie mannen
die exact een jaar geleden om het le-
ven kwamen bij het eenzijdige auto-
ongeluk.

Martin Schut verloor zijn twee-
lingbroer bij het ongeval. ,,Een jaar is
zo weer voorbij. Ik ben recent jarig
geweest en dan heb ik het weer heel
erg moeilijk. Ik probeer het ver-
schrikkelijke ongeluk een plekje te
geven, maar het valt niet mee.”

Schut is een van de initiatiefne-
mers voor de stille tocht. Van de ge-
meente Oldambt kreeg hij toestem-
ming voor de plechtigheid. Het ver-
trekpunt is de gemeentewerf, net zo-
als dat bij de stille tocht van een jaar
geleden het geval was.

Schut verwacht dat ongeveer

tweehonderd mensen zullen deelne-
men. ,,We vragen iedereen een witte
roos mee te nemen. Het wordt een
korte bijeenkomst. Daarna gaan we
naar het dorpshuis in Finsterwolde
waar we koffie kunnen drinken en
met elkaar van gedachten kunnen
wisselen. Het terras is speciaal voor
ons gereserveerd.”

Schut verwacht dat het bij een een-
malige stille tocht blijft. ,,Zoiets moet
je niet jaarlijks willen. Als iemand be-
hoefte heeft aan gedenken, kan hij
iedere dag naar de plek waar het on-
geval heeft plaatsgehad. Er liggen

vaak bloemen, dus de jongens wor-
den niet vergeten. Zelf kom ik er niet
zo vaak.”

Jacob Uildriks uit Finsterwolde is
zondag zeker aanwezig. Twee van de
drie slachtoffers brachten vanwege
een verjaardagsfeest van Jacob de
laatste uren van hun leven door bij
hem in huis. ,,Ik heb in Duitsland een
krans besteld voorzien van drie lin-
ten met daarop de namen van de jon-
gens. Ik mis ze nog iedere dag.” Se-
bastiaan (33), Boye (29) en Alex (41)
kwamen bij het ongeval op 15 augus-
tus 2020 om het leven.

‘Nabestaanden
willen nu eindelijk
eens duidelijkheid
over ongeval’

De stille tocht van vorig jaar, ter herinnering aan Boye, Sebastiaan en Alex die op 15 augustus 2020 omkwamen bij een verkeersongeval. FOTO HUISMAN MEDIA


