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‘...geen teken van zwakte!!’
In de Jacobikerk namen op 16 januari 1100 mensen afscheid van
‘een echte Kampongjongen’, Thijs
Kuiper. Al had ik nog nooit een
woord met Thijs gewisseld, ik
kende hem van de derby Sporting
’70 A1- Kampong A1. En wist dat
in het dorp Utrecht velen hem
kenden. Het stukje dat ik er die
dag op deze
plek over
COLUMN
schreef, ging
ook over
door depressiviteit geJournalist
kwelde men-

sen. En over hoe Thijs’ dood bij
ons thuis het gesprek over eenzaamheid, en dat we allemaal soms eenzaam zijn,
op gang bracht. Over
jonge twintigers ging het.
Die, schreef ik, ‘niet allemaal, en zeker niet altijd, zo zorgeloos zijn

Kort nieuws

Cees Grimbergen

UTRECHT

21 routepanelen
pas vanaf maart
De provincie Utrecht heeft de
installatie van de langverwachte
routepanelen langs de provinciale en gemeentelijke wegen uitgesteld. De borden, waarop ﬁleinformatie staat, staan er niet
zoals gepland dinsdag, maar uiterlijk in maart volgend jaar. De
vertraging komt onder meer
door de aanbesteding. Rijkswaterstaat, Tomtom en Peektraﬁc
geven op de borden niet alleen
informatie over ﬁles maar ook
alternatieve routes.
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MONTFOORT

Knopenbad beste
van de provincie
Het Knopenbad in Montfoort is het beste openluchtzwembad van de provincie Utrecht. Het bad
won de provinciale verkiezing van Zwembad van het
Jaar. Het eindigde eerder
in de top 5 en kreeg vorig
jaar de hoogste cijfers. Volgens René Peters van het
bad scoort het zwembad
vooral door streng toezicht
en het zelf onderhouden
van de tuin. De 249 kunststofpanelen op het zwembad zorgen op een zuinige
manier voor de verwarming van het water, dat is
gemiddeld zo’n 30 graden.

AD100

als ze overkomen.’
Gisteravond trof ik bij thuiskomst
het dankkaartje van de ouders en
de zus van Thijs. Gisteren zou hij
22 zijn geworden, las ik. En gisteravond, zo rond de tijd dat ik dit in
de stadse avondzon schrijf,
werd zijn as ‘op Loosdrecht’, een van zijn geliefde plekken, verstrooid.
Jerry Goossens herdacht twee weken geleden in zijn column
Florine Timmer uit Tuin-

dorp, klasgenoot van een zijn kinderen. Indringend verbond hij het
schokkende bericht van Florines
dood met de angst van alle ouders
voor een vroegtijdig afscheid.
Stukjes over verlies en verdriet,
collectieve rouw en troost, verbijstering en donkere gevoelens,
waren 30 jaar geleden ondenkbaar in onze kranten. In die zin
zijn onze media - en wij allemaal er enorm op vooruit gegaan. De
media zijn steeds meer een spiegel van onze gevoelens en gedachten. Ook over verdriet en dood. Zo

anders dan toen. Zelfdoding werd
verzwegen. Gedeelde rouw en de
troostende liefde haalden nooit de
krant. Die hield je binnenskamers.
Goed dat het tegenwoordig anders is. Het is belangrijk dat,
naast de woorden van dank en
troost, de wens die de familie Kuiper uitspreekt, wijder verspreid
wordt. ‘In het bijzonder voor alle
leeftijdgenoten van Thijs: als je
somber of depressief bent of weleens denkt aan suïcide, praat erover. Dat is echt geen teken van
zwakte!!’

‘Zwaar letsel door tegel’
VADER SLACHTOFFER STELT GEMEENTE AANSPRAKELIJK
UTRECHT • Het was volgens Denise Klutz (26)
overduidelijk een loszittende stoeptegel waardoor ze met zwaar letsel
in het ziekenhuis belandde. Haar vader stelt
de gemeente Utrecht
aansprakelijk voor het
eenzijdige ongeval in
Overvecht.

Vader Klutz op de Paranadreef,
waar de losse tegel lag. Boven:
Denise met kin- en beenletsel.

DIANE HOEKSTRA
Zoals gewoonlijk zat het ongeluk in
een klein hoekje. Toen Klutz eind
vorige maand met haar brommer
over het ﬁetspad op de Paranadreef
reed, was er een harde klap. Het volgende moment lag ze 30 meter verderop tegen een boom. Schade: een
hersenschudding, een open botbreuk, schaafwonden en een afgebroken ruggenwervel.
Veel weet ze zich van de laatste
meters niet meer te herinneren, ‘ik
had een black out’, maar dat ze afreed op een loszittende stoeptegel
naast een putdeksel weet ze zeker.
,,Ik rijd daar al jaren,’’ zegt Denise.
,,Het pad is heel slecht. Toen ik een
keer over de geasfalteerde weg reed,
werd ik er door de politie op gewe-
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zen dat het ﬁetspad voor mij bedoeld is. Daar ben ik toen dus weer
gaan rijden. Maar dat is me duur
komen te staan. De komende tijd zit
ik een rolstoel.’’
Voor vader Klutz staat het - evenals voor zijn dochter - onomstotelijk vast dat zij met haar brommer
uit balans raakte door de loszittende
tegel. Met een advocaat is hij bezig
een claim in te dienen bij de gemeente. ,,Het gaat erom dat de gemeente kennelijk niet goed genoeg
zorg draagt voor de openbare weg.
Bovendien hebben we ook al heel
wat kosten gemaakt, zoals taxivervoer en medische middelen. En
mijn dochter kan de komende tijd
niet aan het werk.’’

De politie heeft na het ongeval metingen gedaan en foto’s gemaakt op
de Paranadreef. ,,Onze bevindingen
staan in een proces-verbaal dat we
naar het Openbaar Ministerie hebben gestuurd,’’ zegt politiewoordvoerder Bernhard Jens. Het Openbaar Ministerie weet nog niet of er
vervolging wordt ingesteld.
De gemeente zegt in een reactie

Denise Klutz

‘Ik rijd daar al
jaren, het pad is
heel slecht’

dat ze nooit eerder klachten heeft
gehad over ‘de slechte staat’ van het
ﬁetspad. ,,Twee dagen na het ongeval werden wij wel door de politie
geïnformeerd over de loszittende
tegel,’’ zegt woordvoerder Jacqueline
Rabius. ,,Die hebben wij een dag
later gerepareerd met koud asfalt.
Het is natuurlijk ontzettend vervelend wat er gebeurd is.’’
De gemeente Stichtse Vecht werd
vorig jaar veroordeeld voor een dodelijk motorongeluk op de ‘hobbelweg’ in Tienhoven in 2009, waarbij
twee motorrijdsters omkwamen.
Volgens de rechter was de gemeente
nalatig geweest en nam ze geen
stappen om de hobbels in de weg te
verwijderen.

‘Monster Leersum’ nog
vrij na nieuwe fout OM
UTRECHT • Het ‘monster van
Leersum’ ontkomt voorlopig aan
een celstraf van een halfjaar en
een hoge geldboete, omdat het
Openbaar Ministerie (OM) is
vergeten hem een dagvaarding
te sturen. Daarom kon een
rechtszaak tegen hem gisteren
niet doorgaan. Het ‘monster’ is
nu zeker tot 3 oktober vrij man.
De 77-jarige Rudolf R. had zich
gisteren moeten verantwoorden
voor nieuwe schendingen van de
privacy van zijn buren. Eerder
was hij al veroordeeld voor bedreiging en vernieling op hun
terrein in de bossen van Leersum. Elke keer als hij opnieuw
in de fout zou gaan, zou hij zijn
buren, de familie Grifﬁoen,
10.000 euro moeten betalen.
Dat was het sluitstuk van een jarenlange burenruzie over het
recht van overpad. Rudolf R.
ging echter weer in de fout en
kreeg zelfs een verbod om naar

zijn eigen huis te gaan, samen
met een voorwaardelijke gevangenisstraf van een halfjaar en
een boete van 4500 euro. Omdat
hij foto’s maakte op het terrein
van zijn buren, moest hij zich
gisteren weer verantwoorden en
zou de voorwaardelijke straf mogelijk worden omgezet in een
celstraf. Dat wordt nu door de
fout van het OM pas op 3 oktober bekend. Tot die tijd blijft het
‘monster’ vrij rondlopen.
Vorige week blunderde het OM
ook, toen een ex-huisarts niet
was uitgenodigd voor een
spraakmakende rechtszaak
tegen hem. De nieuwe fout is
volgens woordvoerder Birgit
Haan een gevolg van de moeizaam verlopende fusie van de
OM’s van Utrecht, Flevoland en
Gooi- en Vechtstreek.
Advocaten klaagden twee maanden geleden al in deze krant
over de chaos na de fusie.

