'Ik wist dat jointjes zijn ondergang zouden worden'
aan de Beijerincklaan in
Waddinxveen.

De plaats waar Lex E. met zijn auto van
de weg raakte. Zijn vriend Sebastiaan
kwam daarbij om het leven.
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DEN HAAG/GOUDA
Hoe desastreus de gevolgen
kunnen zijn van drugs in het
verkeer, werd gistermiddag
duidelijk tijdens een rechtszitting in
Den Haag. Daar stond Gouwenaar
Lex E. (22) terecht voor een
verkeersongeluk, dat leidde tot de
dood van zijn vriend Sebastiaan
van Buuren.
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Een gezellig samenzijn met vijf
vrienden, zo kenschetste Lex die
sfeer van de avond in februari van
dit jaar. Ja, er werden wel wat
drugs gebruikt. Ook wel wat meer
dan normaal misschien: iedereen
was de volgende dag toevallig vrij.
Maar van buitensporig gebruik was
geen sprake, stelde Lex op de
zitting. ,,Dus toen Sebastiaan en ik
midden in de nacht honger kregen,
dacht ik: kom we gaan rijden. Ik
voelde ook het effect van de drugs
niet meer - het was uren nadat ik
voor het laatst had gebruikt.''
Eerst bracht Lex twee vrienden
naar huis, om vervolgens met
Sebastiaan op zoek te gaan naar
een McDonald's of een andere
eettent. Halverwege besloten de
twee toch te keren en thuis iets
klaar te maken. Een gesprek over
eten dus - dat was de laatste
conversatie tussen de twee
vrienden, tot het moment dat de
Renault Twingo van Lex met harde
klap tot stilstand kwam tegen een
elektriciteitshuisje en een boom
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Lex: ,,Ik kon mijn gordel losklikken
en uit de auto klimmen. Ik hoorde
dat Sebas nog ademde. Ik ben de
weg op gegaan, heb geprobeerd
auto's stil te houden om hulp te
krijgen. Toen ik terugging, was
Sebas' ademhaling gestopt.''
Het Nederlands Forensisch
Instituut (NFI) kon aan de hand van
bloedwaarden van Lex aantonen
dat hij speed en GHB had gebruikt,
en wel in die mate dat die tot zeer
grote waarschijnlijkheid zijn
rijvaardigheid negatief heeft
beïnvloed. Rechter Marianne
Rootring: ,,Deze drugs kunnen de
hersenfuncties dempen, tot je in
een haast comateuze toestand
verkeert. Met alle risico's van dien
in het verkeer.''
Puberen
De vader van de omgekomen
Sebastiaan maakte gebruik van zijn
spreekrecht, en legde daarin ook
de nadruk op de negatieve effecten
van drugs. ,,Mijn jongen en ik, we
gingen naar Feyenoord, hij was
helemaal idolaat van Dirk Kuyt. Tot
hij begon te puberen en het een
constant gevecht was tegen de
jointjes, die ik telkens vond in zijn
kamer.''
Gesprekken met Brijder
verslavingszorg, de GGD en de
huisarts mochten niet baten: Sebas
bleef gesteld op zijn jointje. Zijn
vader: ,,Ik heb hem er zo vaak voor
gewaarschuwd en ik wist dat het
zijn ondergang zou worden.'' Het
was uiteindelijk het drugsgebruik
van een ander, die die ondergang
in gang zette.
De eis tegen Lex is 24 maanden
cel, waarvan vier voorwaardelijk.
Uitspraak over twee weken.
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