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Mooie stunt werd zware klap
Reportage
T r u ck d ra m a

Haaksbergen herstelt
langzaam van het truckdrama.
Sommige gewonden zullen
mogelijk blijvend invalide zijn.

POLITIE

Rietgedekte boerderij van crimineel in
Zwaag afgebrand

ZWAAG. De politie onderzoekt een mogelijke brandstichting, gisteren,
in de boerderij van crimineel Nico V. in Zwaag. Niemand raakte gewond.

De politie weet niet of de boer-
derij uit 1880 bewoond was. V.
is een bekende in de Amster-
damse onderwereld. Justitie
heeft ooit geprobeerd hem ach-
ter de tralies te krijgen voor
een mislukte aanslag op Heine-
ken-ontvoerder Cor van Hout
in 2000. In 2002 pleegde hij
een moord in Hoorn. (NRC )

EERSTE KAMER

Voorzitter senaat tegen
noodmaatregel zorgwet

DEN HAAG. Voorzitter Ankie Broekers-Knol van de
Eerste Kamer vindt het „in strijd met de Grondwet” als
het kabinet de aangepaste zorgwet met een Algemene
Maatregel van Bestuur (AMvB) toch doordrukt. Dat zei
ze vandaag in radioprogramma De Ochtend. De zorg-
wet werd in de laatste week voor het reces door drie
PvdA-senatoren weggestemd. Kabinet en senatoren
bereikten na enkele dagen een compromis, maar het
kabinet kondigde ook aan de wet met een AMvB te wil-
len uitvoeren, mocht die voor een tweede keer stran-
den. Volgens Broekers-Knol (VVD) is een AMvB niet be-
doeld om „het hart van een wet te veranderen”. (ANP)

B R E DA

Pasgeboren baby dood
gevonden in vuilniszak

AMSTERDAM. In Breda is gistermiddag het lijkje van
een pasgeboren baby gevonden. Voorbijgangers trof-
fen de dode baby aan in een vuilniszak op de galerij
van een flat in de Bredase wijk Haagse Beemden. Uit
sporen die de politie aantrof, wordt de conclusie ge-
trokken dat de moeder mogelijk medische hulp nodig
heeft. Het is volgens de politie van groot belang dat de
moeder zich bij een arts of ziekenhuis meldt. Vanoch-
tend had zich nog niemand gemeld die bij de zaak be-
trokken is. De politie is een opsporingsonderzoek be-
gonnen. Vandaag zou er bij het Nederlands Forensisch
Instituut sectie worden verricht op de baby. (NRC)

Door onze correspondent

Annette Toonen

HAAKSBERGEN. René Bult zag het
voor zijn ogen gebeuren, hoe op een
zonnige zondag eind september op
een plein in Haaksbergen een stun-
tende monstertruck op het publiek
inreed. Als bestuurslid van de Stich-
ting Sterevenementen en organisator
keek hij vanaf een kist toe. Hij kon
nog net op tijd opzij springen voordat
het gevaarte tot stilstand kwam op de
plek waar hij stond. „De kist is aan
gruzelementen gereden. Zoiets ge-
beurt in een fractie van een seconde.”
Daarna was er chaos, paniek, ontred-
der ing .

Bult, inwoner van Haaksbergen,
verloor bij het ongeluk zijn zwager
(50 jaar), een van de drie dodelijke
slachtoffers. Een andere zwager en
een nichtje – vader en dochter – ra a k -

ten gewond. Zij stonden voor Bult in
het publiek, vlak achter de dranghek-
ken waar de truck van 1.500 pk op in-
reed. Ze zijn nog altijd niet volledig
hersteld. Of zijn zwager – gewond aan
zijn arm – er helemaal bovenop komt,
is onzeker.

Onder de 28 gewonden zijn mensen
die mogelijk blijvend invalide zullen
zijn, is de inschatting van letselscha-
de-expert Yme Drost uit Hengelo. Bij
hem hebben zich meer dan vijftig
slachtoffers gemeld, onder wie een
aantal dat ‘sh o c k s c h ade ’ heeft opgelo-
pen.

Op het plein waar het ongeluk ge-
beurde, is het dezer dagen druk. Niets
herinnert aan het drama. De super-
markt bij het terrein is door enkele
toeschouwers die op een haar na aan
de wielen van de truck ontkwamen,
een tijdlang vermeden. Ze gingen de
confrontatie met de plek liever uit de
weg, maar doen er nu toch weer hun
boodschappen; de scherpte is er af.

Journalist Ben Lensink uit Haaks-
bergen was getuige van de ontredde-
ring direct na het ongeluk. „Ik was in
de buurt en hoorde geschreeuw en
gekrijs. In het begin was ik er vol van.
Inmiddels is het wat weggeëbd.”

Organisator Bult zegt dat het onge-
luk nog steeds enorm leeft in Haaks-

bergen. „Er gaat geen dag voorbij of
iemand spreekt mij er op aan. En elke
week is er wel iets in het nieuws.”

Eerst ging het in de media vooral
over de routinematig verstrekte ver-
gunning. De gemeente Haakbergen,
een relatief kleine gemeente met
24.000 inwoners, sinds kort onder
preventief financieel toezicht van de
provincie, vond „een deugdelijke
vo o rz i e n i n g ” (dranghekken) en „pu-
bliek op afstand van tien meter” vo l -

doende. Dat het zo niet had gemoe-
ten, staat wel vast. Politiek zijn er in
Haaksbergen tot nu toe weinig kriti-
sche noten gekraakt. Gewacht wordt
op de uitkomsten van de onderzoe-
ken van justitie en de Onderzoeks-
raad voor Veiligheid.

Wel waren er meteen veel vragen
over de rol van de chauffeur, Mario
D., glazenwasser en stuntman uit Vijf-
huizen. Hij zou zich niet aan internati-
onale regels voor truckstunts hebben

gehouden. In tegenstelling tot die
richtlijnen stonden in alle rijrichtin-
gen publiek, ook nog op gelijke hoog-
te met de truck. In andere gemeenten
bleek D. zulke stunts ook al jaren op
die manier te hebben gedaan.

Later liep D. boos weg bij de test
van zijn monstertruck door justitie –
hij was gevraagd te komen omdat hij
de truck als enige aan de praat zou
krijgen. Zijn instructies waren vooraf
niet goed uitgevoerd, foeterde hij. Uit
frustratie, zo meldt zijn advocaat Rob
Oude Breuil, gaf hij een interview aan
De Twentsche Courant Tubantia, waar-
in hij zei dat die fatale zondag het gas
bleef hangen. Dat was ook wat oogge-
tuigen zagen: hij remde niet. Het leek
zelfs of hij gas gaf.

Eind november meldde B ra n dp u n t
Re p o r te r dat in 2010 in Asten zes ge-
wonden waren gevallen toen D. daar
met een dragracemotor op het pu-
bliek was ingereden. Via zijn advocaat
liet D. weten dat er niks van klopt. On-
dertussen was er het gesteggel over
verzekeringen. D. bleek geen aanspra-
kelijkheidsverzekering te hebben
voor zijn monstertruck. Volgens hem
was die onverzekerbaar. Inmiddels is
bekend dat het Waarborgfonds Mo -
torverkeer de schade op zich neemt.

Bult: „Telkens word je ermee ge-

confronteerd. Soms totaal onver-
wacht. Dan komt er net een filmpje
van het ongeluk voorbij als je de tele-
visie aanzet. Bam. Dan slaat de schrik
je weer om het hart. Boten zinken,
vliegtuigen storten neer, het is altijd
vreselijk. Maar op het moment dat
iets zo dichtbij komt, heeft het zoveel
meer impact. Laatst reed mij op de
provinciale weg een tractor met een
giertank tegemoet. Toen die passeer-
de, zag ik die wielen... Dan merk je,
oeps. Voorheen deed zoiets je niks. Je
moet jezelf wel in de gaten houden,
ja. Ik kan mij voorstellen dat er men-
sen zijn die hulp nodig hebben.”

Zijn familie neemt Bult, medeorga-
nisator van het evenement, niets kwa-
lijk. „Ook in het dorp heerst een sfeer
van: het is een tragisch ongeval. Mario
D. heeft dit niet gewild. Of het een
technisch mankement is geweest of
dat hij iets verkeerd heeft gedaan,
moet uit onderzoek blijken”, zegt hij.

Bult wil verder niet ingaan op zijn
rol bij de organisatie. „Ik kan alleen
iets zeggen over wat mij persoonlijk
raakt. We zitten als stichting met één
ding in onze maag; dat zijn de slacht-
offers. Je probeert met zijn allen iets
leuks te organiseren. Dit is niet wat je
wilt. Het is voor iedereen verschrikke-
lijk .”

In het dorp heerst
een sfeer van: het is
een tragisch ongeval

Een stille tocht in Haaksbergenbegin oktober ter nagedachtenis van de drie dodelijke slachtoffers die vielen bij het monsterstruckongeval op zondag 28 september 2014.
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wo. 4 febr. VLISSINGEN Jacobskerk 19.30 u.

do. 5 febr. ZWOLLE Dominicanenkerk 19.30 u.

vr. 6 febr. DEN BOSCH Jh. Bosch Artcenter 19.30 u.

za. 7 febr. EINDHOVEN Catharinakerk 19.30 u.

zo. 8 febr. UTRECHT Janskerk 15.00 u.

do. 12 febr. ARNHEM Eusebiuskerk 19.30 u.

vr. 13 febr. GRONINGEN Martinikerk 19.30 u.

za. 14 febr. LEIDEN Marekerk 14.00 u.

za. 14 febr. ROTTERDAM Laurenskerk 19.30 u.

zo. 15 febr. AMSTERDAM Concertgebouw 14.15 u.

do. 19 febr. LEEUWARDEN Grote Kerk 19.30 u.

vr. 20 febr. ALKMAAR Grote Kerk 19.30 u.

za. 21 febr. AMSTERDAM Concertgebouw 14.15 u.

za. 21 febr. NAARDEN Grote Kerk 19.30 u.

zo. 22 febr. DEN HAAG Grote Kerk 14.00 u.

zo. 22 febr. AMSTERDAM Concertgebouw 19.30 u.

vr. 27 febr. AMSTERDAM Concertgebouw 20.15 u.

za. 28 febr. NIJMEGEN Stevenskerk 19.30 u.

zo. 1 mrt. UTRECHT Janskerk 15.00 u.
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x Matthäus Passion - Bach (datum) (aanvang)

x Requiem - Mozart (datum) (aanvang)

x Gloria Vivaldi - Stabat Mater (datum) (aanvang)

x Messiah - Händel (datum) (aanvang)
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The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands
PIETER JAN LEUSINK
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PASSION

J.S. BACH
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MEEST FAVORI

ETE UITVOERIN
G

VAN NEDERLAN
D!

De Matthäus Pass
ion o.l.v. Pieter Ja

n

Leusink is door lu
isteraars van Clas

sic FM

tot de meest favor
iete gekozen.

Requiem Mozart
The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands o.l.v.Pieter Jan Leusink

U gaat genieten van het indrukwekkende Requiem

in prachtige monumentale kerken en in ’s werelds

mooiste concertzaal, Het Koninklijk Concertgebouw

in Amsterdam. Bij het grote publiek werd Mozarts

Requiem bekend door de film ‘AMADEUS’.

Ook Mozarts feestelijke Krönungsmesse wordt ver-

tolkt door de 50 top musici van The Bach Choir &

Orchestra of the Netherlands o.l.v. de bekende diri-

gent Pieter Jan Leusink.

ZELDZAAM - de hoge E
‘Vorrei spiegarvi, oh Dio!’ wordt vertolkt door de Russische sopraan

Olga Zinovieva. In deze aria legt Mozart de lat voor sopraan heel

hoog en verwerkte hierin een ‘hoge E’. Mozarts bijzondere con-

certaria is daarnaast teder, zeldzaam en bij iedere uitvoering

letterlijk een hoogtepunt!

Bekend van de film

‘AMADEUS’

Messiah Händel
The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands o.l.v.Pieter Jan Leusink

Gloria Vivaldi & Stabat Mater Pergolesi

vr. 23 jan. LEIDEN Marekerk 19.30 u.

za. 24 jan. UTRECHT Janskerk 19.30 u.

zo. 25 jan. AMSTERDAM Concertgebouw 19.30 u.

Italiaans barokmuziek; stijlvol en virtuoos! Met twee topsolisten:
Olga Zinovieva, sopraan en Sytse Buwalda, countertenor.

The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands o.l.v.Pieter Jan Leusink

TWEEDE PAASDAG MAANDAG 6 APRIL 14.15 U.

CONCERTGEBOUW AMSTERDAM

   

- NRC Handelsblad -

“Vol vaart, lichtend, glanzend en glinsterend, effectrijk en dynamisch”

“De vijftien zangers zorgden voor een feestelijk, flitsende vocaal vuurwerk”

“Alles klonk met opperste vreugdekreten spetterend door elkaar”

De Matthäus Passion met Passie!
Bach-specialist Pieter Jan Leusink dirigeerde de Matthäus Passion meer dan

350 keer. Zijn grote drijfveer is steeds verder in de ziel van de compositie door te

dringen. Ook in 2015 kunt u vertrouwen op uitvoeringen die speciaal zijn waarbij

het verhaal van de Matthäus Passion duidelijk hoorbaar en voelbaar is. Jaarlijks

worden de uitvoeringen door 30.000 liefhebbers bezocht. Succesvol is de unieke

opstelling van The Bach Choir of the Netherlands, waarbij de dynamische klank

en uitstraling de bezoeker zullen ontroeren. Solisten: Robert Luts, Evangelist;

Henk van Heijnsbergen, Christus; Olga Zinovieva, sopraan; Sytse Buwalda,

countertenor, Martinus Leusink, tenor; Jasper Schweppe, bas.

DONDERDAG 12 MAART ELBURG GROTE KERK 19.00 U.

VRIJDAG 13 MAART LEIDEN MAREKERK 19.00 U.

ZATERDAG 14 MAART APELDOORN GROTE KERK 19.00 U.

ZONDAG 15 MAART UTRECHT JANSKERK 15.00 U.

WOENSDAG 18 MAART EINDHOVEN CATHARINAKERK 19.00 U.

DONDERDAG 19 MAART ZWOLLE DOMINICANENKERK 19.00 U.

VRIJDAG 20 MAART DEN BOSCH JH. BOSCH ARTCENTER 19.00 U.

ZATERDAG 21 MAART ROTTERDAM LAURENSKERK 14.00 U.

ZATERDAG 21 MAART ROTTERDAM LAURENSKERK 19.00 U.

ZONDAG 22 MAART AMERSFOORT ST. MARTINUSKERK 14.00 U.

ZONDAG 22 MAART AMSTERDAM CONCERTGEBOUW 19.30 U.

WOENSDAG 25 MAART AMSTERDAM CONCERTGEBOUW 19.30 U.

DONDERDAG 26 MAART GRONINGEN MARTINIKERK 19.00 U.

VRIJDAG 27 MAART UTRECHT JANSKERK 19.00 U.

ZATERDAG 28 MAART UTRECHT JACOBIKERK 13.30 U.

ZATERDAG 28 MAART AMSTERDAM CONCERTGEBOUW 19.30 U.

ZONDAG 29 MAART NIJMEGEN STEVENSKERK 15.00 U.

DINSDAG 31 MAART AMSTERDAM CONCERTGEBOUW 19.30 U.

WOENSDAG 1 APRIL GRONINGEN MARTINIKERK 19.00 U.

DONDERDAG 2 APRIL ARNHEM EUSEBIUSKERK 19.00 U.

VRIJDAG 3 APRIL DEN HAAG GROTE KERK 14.30 U.

VRIJDAG 3 APRIL DEN HAAG GROTE KERK 19.30 U.

ZATERDAG 4 APRIL AMSTERDAM CONCERTGEBOUW 14.15 U.

ZATERDAG 4 APRIL AMSTERDAM CONCERTGEBOUW 19.30 U.

ZONDAG 5 APRIL AMSTERDAM CONCERTGEBOUW 14.15 U.

ZONDAG 5 APRIL AMSTERDAM CONCERTGEBOUW 19.30 U.
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