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Gevangen in drank en drugsGevangen
Een destructieve
relatie, gedompeld
in alcohol, kostte
de 38-jarige Miran-
da Olivier op 27 ju-
ni het leven, zo
bleek gisteren in
de rechtbank in
Leeuwarden.
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Er was grote belangstelling voor
de zitting. De publieke tribune
zat vol. Enkele tientallen perso-

nen zagen via een tv-scherm in een
aparte zaal hoe de verdachte, een 45-
jarige Leeuwarder, erkende dat zijn
verhouding met het slachtoffer pro-
blematisch was, onder meer vanwe-
ge de alcoholverslaving van beiden.
Het liep fataal af. Hij bracht haar met
een messteek in de rug om het leven.
Officier van justitie Agnes de Vries
eiste zeven jaar cel in combinatie
met tbs en dwangbehandeling.

,,Het was algemeen bekend’’, ver-
klaarde de verdachte tegenover rech-
ter Jeroen van Bruggen, ,,dat als wij
bij elkaar waren, dat het niet goed
was. We versterkten de slechte kant
in elkaar.’’ Kennissen hadden ook te-
genover de politie verklaard: ,,Ze
hielden elkaar gevangen in drank en
drugs.’’

Ook vanuit Verslavingszorg
Noord-Nederland (VNN) had de ver-
dachte nadrukkelijk het advies ge-
kregen te stoppen met de relatie.
,,Dat heb ik gedaan.’’ Zes jaar hadden
ze een relatie. ,,Veel gelachen en ook
gehuild.’’ Ondanks het verbreken
van de liefdesrelatie bleven de twee
contact houden. ,,We hielden wel ge-
voelens voor elkaar.’’

Nadat ze op 26 juni vanaf een uur
of een ’s middags al behoorlijk wat
alcohol hadden genuttigd in twee ca-
fés en bovendien cocaïne hadden ge-
bruikt, besloten ze in de taxi – onder-
weg naar haar huis in de Frederik
Ruyschstraat – om binnen nog even
te borrelen. Ze arriveerden die nacht
tussen drie uur en half vier.

Volgens de verdachte hield Olivier

‘Had ik maar na
kunnen denken,
was het mes maar
een lepel geweest’

steeds telefonisch contact met haar
nieuwe vriend. ,,Was u jaloers?’’, wil-
de de rechter weten. De Leeuwarder
schudde zijn hoofd. ,,Goede vrien-
den blijven, was onze opzet.’’ Wat de
aanleiding precies was bleef ondui-
delijk, maar Olivier zou tegen haar
ex zijn uitgevaren. Zo maar uit het
niets. ,,Na twee flessen wijn was ze
licht ontvlambaar.’’

Ze zou gescholden hebben: ,,Lo-

ser, je bent niks.’’ En gedreigd: ,,Ik zal
je strot doorsnijden.’’ Ook zou Oli-
vier hebben geduwd en de verdachte
aan de haren hebben getrokken. Hij
duwde terug. Ze viel tegen een deur-
kruk. Vervolgens besloot ze haar
nieuwe vriend te bellen. ,,Die zat
vlakbij in een kroeg. Voor ik het wist,
had ik het mes in de hand.’’

Hij stak. Een zucht. Ze zakte in el-
kaar, overleed vrijwel direct. ,,Wat
wilde u bereiken?”, vroeg de rechter.
,,Dat het stopte’’, zei de verdachte.
,,In combinatie met heel veel drank
is er wat geknapt.’’ Bovendien was
hij bang was om door de nieuwe
vriend en zijn maten in elkaar te
worden geslagen. ,,Had ik maar na
kunnen denken, was het maar een
lepel geweest.’’

Vervolgens spoelde de verdachte
het mes af en probeerde zichzelf van
het leven te beroven. ,,Ik zette het
mes op de grond en leunde er op,

maar het wilde niet. Het zwiepte weg
op het laminaat. Toen ben ik bij haar
gaan liggen, met mijn hoofd op haar
been.’’

Toen de verdachte uren later bij
zinnen kwam, belde hij een kennis
die rond kwart over negen 112 waar-
schuwde. Aanvankelijk verklaarde
de verdachte – ,,uit schaamte’’ – dat
Olivier zelf in het mes was gevallen.
Een dag later bekende hij schuld.

Tijdens de zitting stelden een psy-
choloog, een psychiater en een me-
dewerker van de Reclassering dat
niet alleen klinische behandeling
van de verslaving noodzakelijk is,
maar ook van onderliggende proble-
men zoals een persoonlijkheid-
stoornis (borderline).

Advocaat Richard Korver claimde
namens de nabestaanden een scha-
devergoeding voor de kosten van
onder meer de begrafenis. De ver-
dachte beloofde het graf van Olivier

op de Noorderbegraafplaats niet te
bezoeken zonder toestemming van
haar familie.

Tjalling van der Goot, advocaat
van de verdachte, beklemtoonde dat
zijn cliënt vooral bekend stond als
,,een goedzak’’. Olivier daarentegen,
stelde Van der Goot, kon juist be-
hoorlijk agressief zijn jegens zijn cli-
ent: ,,Vuistslagen in het gezicht,
krabben bijten en schoppen’’.

Een zus van Olivier, twee van de
drie dochters en de vader, maakten
gebruik van het spreekrecht. Zus Le-
na sprak van een ,,flamboyante zus,
met een groot hart’’. De laatste jaren
met de verdachte noemde ze ,,een
soort Russisch roulette. Aai-poes,
aai-poes, rotkat! Miranda wilde hem
helpen een stabieler mens te wor-
den. Waar waren de hulpverleners
toen mijn zus aan de bel trok om ge-
holpen te worden uit deze afhanke-
lijkheidsrelatie?’’
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,,We versterkten de slechte kant in elkaar’’, zei de verdachte gisteren tegen de rechter over zijn relatie met Miranda Olivier. ILLUSTRATIE ANNET ZUURVEEN


