“Door het dak”

De politie had haar handen vol aan het afhandelen van de verkeerschaos. Maar ook
de politie heeft met zulke koude dagen de
nodige ‘sneeuwpret’. In Hoogeveen, Kaatsheuvel en Dongen kwamen de handhavers
een aantal henneptelers op wel een heel
dommige manier op het spoor. Ook hier
hielp de natuur een handje. De desbetreffende thuistelers hadden een plantage opgebouwd op de zolders van hun woningen,
maar stonden raar te kijken toen er bij de
buren wel en bij hun huis geen sneeuw op
het dak lag. Dat was voor de langsrijdende
agenten natuurlijk kat in het bakkie. De telers waren er gloeiend bij. Of toch niet?
De enkele omstandigheid dat er geen
sneeuw op een dak ligt, is voor de politie onvoldoende om de bewoners met een ongewenst
bezoekje te mogen vereren. Simpel gezegd; er
moeten altijd twee stukjes ‘bewijs’ zijn die het
vermoeden dat er sprake is van hennepteelt
in een woning kunnen onderbouwen. Anders
zou het zomaar zo kunnen zijn dat oom agent
opeens bij de blote dame des huizes op zolder
naast de zonnebank staat.
Dat tweede stukje bewijs kan er – naast
het onbesneeuwde dak – overigens al snel
zijn. Als de agenten uitstappen om de woning eens nader te bekijken en bij de voordeur een hennepgeur ruiken, is de cirkel
rond. Ook kunnen zij Enexis vragen een

zogenaamde ‘blokmeting’ te laten
uitvoeren; het extra
stroomverbruik van
de
kweeklampen
komt dan vanzelf
aan het licht.
Het uitzoeken of
aan alle voorwaarden is voldaan en
of de verbalisanten ook in alle redelijkheid
bepaalde onderzoeksbevindingen hebben
kunnen doen, is natuurlijk een ‘lawyers paradise’. Want wat als er inderdaad een zonnebank op zolder stond, maar er tevens in een
achterkamer hennep wordt aangetroffen?
Of wat als de verbalisanten onder ambtseed verklaren dat er sprake was van een
‘sterke henneplucht’, maar er in de woning
enkel een in opbouw zijnde plantage wordt
aangetroffen met (niet ruikende) stekjes die
een eerste nachtje had ‘proefgedraaid’. De
rechter moet dan vrijspreken en de strafeis
verdwijnt als sneeuw voor de zon.
Niet alleen bij hennepteelt is de sneeuw
voor de politie een handig opsporingsmiddel.
Ik herinner mij nog met een glimlach een
zaak waarbij een cliënt – op de vlucht voor de
politie – zijn auto in de berm had geparkeerd
en er in de sneeuw te voet vandoor was gegaan. Ongetwijfeld ook glimlachend hebben
de verbalisanten toen letterlijk het voetspoor
van de verdachte gevolgd door een weiland
naar het schuurtje waar de onverlaat zich
schuilhield. Die realiseerde zich de fout die
hij had gemaakt pas op het moment dat de
agenten op de poort bonsden.
Al met al zal de sneeuw ook deze week de
gemoederen nog bezig gaan houden en
zullen een aantal onfortuinlijke wiettelers
de weg naar ons kantoor weten te vinden.
De grote vraag blijft; gaan zij door het dak
vanwege een stevige veroordeling of uit
hun dak omdat de rechter hen uiteindelijk
toch vrijspreekt…
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Hoewel het voorjaar
(heel) langzaam zijn
opwachting maakt,
zijn we de afgelopen
week door moedertje natuur toch nog
getrakteerd op een
dik pak sneeuw. Dat
ons land door één
enkele sneeuwbui
volledig lamgelegd
werd en de drukste avondspits ooit veroorzaakte, mocht de pret niet drukken. Overal
verschenen sneeuwpoppen in tuinen en
werd er sleetje gereden.

