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Bart (31) uit Oude Wetering reed bijna vijf
jaar geleden iemand dood. Met zijn

vrachtwagen knalde hij op een file op de A7,
vlak bij het verkeersplein bij het Friese Joure. ,,Al

heel snel na de klap wist ik dat het mis was
gegaan. De grond zakte onder mijn voeten weg

en allerlei gedachten schoten door mijn hoofd.
Beelden van het ongeluk flitsten voorbij.”

Michiel Straub

H
et fatale ongeluk was op 30 sep-
tember 2016. Beroepschauffeur
Bart* was op weg van Sneek naar
Emmeloord. Het zou de laatste
klus zijn voor het weekend be-
gon. Met een groep vrienden
zouden hij en zijn vriendin die

avond barbecueën. De zon scheen, het was warm
en hoewel Bart lang had moeten wachten op de
vracht in Sneek, zou hij die dag op tijd thuis zijn
voor het etentje.

Even voor 16.00 uur ging het echter helemaal
mis. De chauffeur reed in op een file en ramde acht
auto’s. De auto vlak voor hem schoot onder de ca-
bine, beide voertuigen vatten vlam. ,,Ik hoorde een
harde klap en ik weet dat ik uit mijn brandende
vrachtwagen ben gestapt. Verder weet ik niets
meer.’’

Toch zou hij meteen aan getuigen verklaren dat
hij een kort moment op zijn navigatiesysteem had
gekeken. Naar eigen zeggen weet hij echter niet of
dat vlak voor het fatale ongeluk gebeurde of vijf of
tien minuten eerder. ,,Ik ben hele stukken uit mijn
herinnering kwijt.’’

Op slag dood
Wel weet Bart nog dat hij naar de auto van het
slachtoffer liep om hem te helpen. De 51-jarige
man uit Zaandam was echter op slag dood. Hij was
het enige slachtoffer. Voor de rest was er alleen
blikschade. ,,Andere weggebruikers kwamen naar
me toe en zetten me bij de vangrail. Toen kwamen
er agenten. Een van hen zei: ‘Je bent verdachte,
maar evengoed slachtoffer.’’’

In de politiecel werd Bart knettergek, zoals hij
het zelf zegt. ,,Ik zat opgesloten in een klein hok
met een bankje. Beelden van het ongeluk flitsten
voorbij. En steeds die gedachte: ik heb iemand ver-
moord. Tijdens het verhoor werd ik doorgezaagd
over het navigatiesysteem waarop ik had gekeken
en waarover ik iets had gezegd. Maar ik wist ge-
woon niet meer wanneer dat was. Ik wist alleen
nog iets van die harde klap en die brandende
auto.’’

Midden in de nacht kwam hij thuis. Op advies

vertrokken Bart en zijn vriendin naar haar ouders
om daar de nacht door te brengen. ,,Mij werd ver-
teld dat het beter was om niet alleen te zijn. De
volgende ochtend ben ik achter de computer van
mijn schoonouders gaan zitten en heb ik alles van
me afgeschreven. Met de brief ben ik naar het be-
drijf gestapt waar ik werkte. Ik wilde niet dat er
verkeerde verhalen de ronde gingen doen of dat er
zou worden gespeculeerd. Wie wilde weten hoe
het zat, kon mijn brief lezen.’’

Luisterend oor 
Bart zegt geluk te hebben gehad met familie en
vrienden die hem níet veroordeelden om wat hij
had gedaan. 

Ze boden juist hulp en een luisterend oor. ,,Dat
was heel belangrijk voor de verwerking. Praten,
praten, praten. Gelukkig kon ik dat. Als kind werd
ik gepest en toen heb ik hulp gehad bij een Riagg
(voormalige ambulante GGZ-instelling, red.). Daar
had ik leren praten.’’

Toch probeerde hij het ook gezellig te maken.
,,Hoe lullig dat ook klinkt, ik wilde door. Ook pra-

ten over andere onderwerpen, leuke dingen doen.
Een paar dagen erna stapte ik bij mijn vader, die
ook beroepschauffeur is, op de bijrijdersstoel. Als
afleiding. Als ik ’s avonds in bed lag, dacht ik na-
tuurlijk wel veel na over het ongeluk.’’

Veel begrip 
Ook stuurde hij een kaart naar alle betrokkenen
van het ongeluk op die fatale septemberdag,
waarin hij iedereen sterkte wenste en vertelde dat
het nooit zijn bedoeling was geweest om een on-
geluk als dit aan te richten.

,,Ik heb veel begrip gehad, maar ik ken ook de
beelden van het ongeluk die online staan. De reac-
ties daaronder heb ik nooit gelezen. Er zullen vast
mensen zijn die me niet geloven als ik zeg dat ik
niet meer weet wanneer ik op mijn navigatiesys-
teem keek. Ik kan daar niets mee. Ze weten niet
waarover ze het hebben. Weet je wat het is? Er is
altijd veel commentaar op beroepschauffeurs.
Maar mensen realiseren zich veelal niet dat wij op
een dag honderd aanrijdingen proberen te voorko-
men.’’

Rijontzegging 
In april 2018 werd Bart veroordeeld tot een taak-
straf van 240 uur en een rijontzegging van een jaar.
Ook moest hij zo’n 10.000 euro schadevergoeding
betalen aan de nabestaanden van het slachtoffer.
‘De rechtbank heeft in het bijzonder in aanmer-
king genomen dat verdachte als beroepschauffeur
een ongeval heeft veroorzaakt dat aan aanmerke-
lijke onoplettendheid te wijten was’, staat er in het
vonnis van de rechtbank in Leeuwarden.

Inmiddels is Bart geen beroepschauffeur meer.
Hij werkt al een tijd als planner op kantoor en het
ongeluk zelf spookt niet meer elke dag door zijn
hoofd. 

,,Natuurlijk heb ik die momenten wel, maar ik
denk dat ik het door alle hulp een plek heb gege-
ven. Ik snap dat slachtoffers van verkeersongeluk-
ken denken: ik moet elke dag lijden. Maar ík moet
leven met wat ik heb gedaan. We maken allemaal
fouten. En ik heb het niet bewust gedaan.’’

* Omwille van de privacy is de naam Bart gefin-
geerd.

▲ Dankzij professio-
nele hulp en steun van
vrienden en familie
heeft Bart het ongeluk
een plek kunnen
geven. FOTO PETER FRANKEN
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‘Ook
veroorzakers
lopen een
trauma op’

Veroorzakers van ernstige
verkeersongevallen moeten betere
nazorg krijgen.  Ze worden nauwelijks
gehoord en op begrip hoeven ze doorgaans
ook niet te rekenen. Dat moet veranderen,
vindt Ina terlouw uit Gorinchem. Zij is zelf
slachtoffer van een verkeersongeluk, maar
sloot vriendschap met de veroorzaker.

Michiel Straub

T
erlouw (55) plaatste onlangs een
oproep op een paar besloten Face-
bookgroepen, onder meer voor de
transportsector. Wat ze wil? Con-
tact met veroorzakers van verkeers-
ongelukken. ,,Niet om hen de oren
te wassen, maar juist om te vragen

wat hun ervaringen zijn. Krijgen ze hulp? Is er oog
voor hun trauma? Is er contact met het slachtoffer?
Een chauffeur gaat ‘s ochtends immers niet op pad
om iemand van de weg te rijden.’’

Zo’n zeshonderd reacties kreeg Terlouw al. Niet
alleen likes, hartjes en duimpjes, chauffeurs be-
schreven ook hun ervaringen. ,,En die zijn soms
schrijnend. Veroorzakers van verkeersongelukken
hebben een enorm schuldgevoel, waarmee ze nau-
welijks iets kunnen. Bovendien is er ontzettend
veel schaamte.’’

,,Contact met slachtoffers krijgen lukt vaak ook
niet, door de maatschappij worden ze neergezet als
daders en ook werkgevers blijken niet altijd even
begripvol. Die zeggen dan: ‘Gebeurd is gebeurd en
nu de weg weer op.’ Er zijn zelfs veroorzakers van
ongelukken die voor hun gevoel niet verder kon-
den met hun schuldgevoel en daarom een einde
aan hun leven hebben gemaakt.’’

Vermoeden 
Die verhalen hebben haar geraakt, zegt ze. En ze is
erachter gekomen dat er voor het slachtoffer alle
hulp is, maar voor de veroorzaker (‘Het woord da-
der vind ik verschrikkelijk’) nauwelijks. En dat
moet veranderen. ,,Ik weet alleen nog niet precies
hoe. In eerste instantie wilde ik in contact komen
met veroorzakers, maar dit onderwerp is veel gro-
ter dan ik van tevoren kon vermoeden.’’ 

Terlouw wil daarom ook in gesprek met organi-
saties als Veilig Verkeer Nederland, de ANWB,
vakbonden, werkgevers in de transportsector en
Slachtofferhulp.

Terlouw heeft ook contact gelegd met RaNed.
Die organisatie houdt zich bezig met het begelei-
den van mensen na ingrijpende gebeurtenissen,
zoals verkeers- en bedrijfsongevallen. Hulp ver-
loopt via de werkgever, de verzekering of de advo-

caat. ,,Ik denk dat wij daarom weinig voor elkaar
kunnen betekenen.’’

De Gorcumse werd in maart 2016 aangereden.
Geschept door een vrachtwagenchauffeur. Die
stond links voorgesorteerd, maar na een telefoon-
tje van zijn baas die hem een andere route gaf,
stuurde hij zijn wagen naar rechts. Daarbij zag hij
Terlouw over het hoofd. Ze raakte ten val en kwam
met haar been klem onder een van de wielen te
zitten.

Elf weken ziekenhuis 
Ze dacht onderweg naar het UMC na een paar da-
gen uit het ziekenhuis te worden ontslagen, maar
ze verbleef er uiteindelijk elf weken. Zes operaties
onderging ze, zeventien keer werd ze onder nar-
cose gebracht. Toen een spierlapoperatie twee keer
mislukte, wisten de artsen het niet meer. Toch ge-
nas haar onderbeen wonderwel.

Het contact met de veroorzaker van het ongeluk

ontstond al na een paar dagen; eerst via sms en e-
mail, daarna telefonisch. Uiteindelijk maakten de
twee een afspraak en sindsdien komen ze bij elkaar
over de vloer. Samen gingen ze al eens naar de T-
splitsing, naar de plek waar het ongeluk gebeurde.

,,Ik voel geen wrok. Wrok nestelt zich in je lijf en
blokkeert je. De chauffeur heeft die ochtend een
inschattingsfout gemaakt, iets dat we allemaal we-
leens doen, niet alleen in het verkeer. Maar hij reed
niet door, hij hielp me waar hij kon en hij zocht
zelf contact met mij’’, zei Terlouw in een eerder in-
terview met deze site.

Toen de veroorzaker van het ongeluk voor de
rechtbank stond, was het Terlouw zelf die de rech-
ter vroeg hem zo mild mogelijk te straffen. Dat
hielp. De rechter legde de chauffeur een
taakstraf op van 80 uur in plaats van de geëiste 100
uur.

Vriendschap 
Het contact tussen de Gorcumse en ‘haar’ chauf-
feur uit Maasdriel is inmiddels uitgemond in een
vriendschap. En in elk gesprek komt ‘het ongeluk’
wel even ter sprake. ,,Dat helpt enorm. Het werkt
helend, voor ons allebei.’’ Toch kampt ze nog dage-
lijks met pijnen. Werken kan ze niet meer. ,,Maar
het gaat redelijk met mij’’, zegt ze nu.

De vriendschap heeft Terlouw aan het denken
gezet. ,,Het gevoel om iets voor die mensen te
doen, is steeds sterker geworden. Begrijp me niet
verkeerd. Natuurlijk leef ik mee met de slachtof-
fers, ik ben er immers zelf een. Daarom zet ik me
ook actief in voor de Vereniging Verkeersslachtof-
fers. Maar er is ook een andere groep, die van de
veroorzakers. Naar hen gaat mijn hart óók uit, om-
dat ook zij een trauma oplopen. Bij elk ongeluk zijn
er meerdere slachtoffers.’’

Een besloten online platform is volgens Terlouw
een eerste stap. Een plek waar slachtoffers en ver-
oorzakers van ongelukken hun verhaal kunnen
doen, hun ervaringen kunnen delen en elkaar wel-
licht kunnen helpen.

Wie de Gorcumse daarbij wil helpen, ideeën wil
aandragen of tips kan geven, kan contact opnemen
via verhaalvandeweg@gmail.com. ‘Verhaal van de
weg’ is ook de naam van de besloten Facebook-
groep in oprichting.

▲ Ina Terlouw op de
plek waar ze in 2016
werd geschept door
een vrachtwagen.
Foto RICARDo SMIt 

Bij elk 
ongeluk zijn
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—Ina Terlouw 


