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Drankgebruik huisgenoot werd
Anja uit Warfhuizen noodlottig
Hij overwoog zich dood te drinken dan wel de woning in
brand te steken

Tweemaal Rutger van B. in de rechtbank.
Illustratie Annet Zuurveen

Groningen Een in alcohol gedrenkte woede werd Anja Hoek (46) uit
Warfhuizen in februari fataal. Het was een zoveelste ruzie, ditmaal
eentje die ze niet kon winnen.
Rob Zijlstra

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste gisteren in de rechtbank in Groningen zeven
jaar celstraf en de maatregel tbs met dwangverpleging tegen de 33jarige Rutger
van B. wegens doodslag.
Toen Hoek hem op 9 februari voor de zoveelste keer betrapte op het drinken van
alcohol, ging het mis. Ze sommeerde Van B. haar woning per direct te verlaten,
want dat was de afspraak. Hij – toen al flink dronken – duwde haar op de grond,
schopte haar hard in het gezicht en stak haar vervolgens zeker tien keer met een
vleesmes in de hals.
Twee dagen lang bracht hij vervolgens drinkend en televisiekijkend in de woning
door. Hij overwoog zich dood te drinken dan wel de woning in brand te steken. On
dertussen probeerde hij contact te krijgen met zijn moeder, de enige met wie hij wil
de spreken. Daarvoor had hij de politie en een bezorgde kennis aan de voordeur
weten af te wimpelen. Het was de moeder van Van B. die uiteindelijk 112 belde.
Haar zoon legde direct een volledige bekentenis af.
Van B. en Anja Hoek hadden elkaar leren kennen in een kliniek. Er ontstond een
vriendschap en al vrij snel trok Van B. bij haar in. Hij was op dat moment verslaafd
aan cocaïne en wilde om die reden de drugsscene van de stad achter zich laten.
Warfhuizen leek veilig.
Maar al een paar weken nadat hij bij haar was gaan wonen, kwam er een eerste
melding over huiselijk geweld. Van B. had de cocaïne ingeruild voor heel veel
alcohol.
Volgens deskundigen is Van B. verminderd toerekeningsvatbaar. Er is sprake van
een autistische stoornis in combinatie met verslavingsstoornissen. Het advies van
de reclassering om een tbs met voorwaarden op te leggen (‘tbs light’) verbaasde de
officier van justitie: ,,Volstrekt onhaalbaar. De veiligheid van de samenleving vereist
een zwaardere maatregel: tbs met dwangverpleging.’’
De officier van justitie hield de rechtbank voor dat Van B. al vele jaren hulp krijgt
aangeboden, maar dat dat nog nooit tot iets heeft geleid. De verdachte zou weinig
inzicht hebben in zijn problemen. ,,Hij zoekt de schuld vooral buiten zichzelf.’’
Van B. zegt dat hij blind van woede werd toen hij die vrijdagmiddag werd betrapt
met een fles whiskey. Hij kende de consequentie: hij zou de woning moeten verla
ten en in Groningen op zoek moeten gaan naar een hotel. ,,Het was koud, donker
en ik zag mezelf met mijn dronken harses niet naar Groningen fietsen.’’

Hij ontstak in blinde woede. Niet lang daarna was Anja Hoek dood. Het Openbaar
Ministerie stelt dat er sprake is geweest van een razernij; daarom geen moord
maar doodslag.
De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

