Vrouw omgekomen rijinstructeur: Ik leef mee met het meisje
BUSSUM
De tragisch om het leven gekomen
rijleraar Henk Reinink (66) uit
Amersfoort was zeer ervaren en
nam nooit risico's. Zijn vrouw Carla
noemt de dodelijke botsing met de
trein in Bussum een 'ongelukkige
samenloop van omstandigheden'.
VICTOR SCHILDKAMP

Reininks echtgenote is nog
allerminst bezig met de vraag wat
er nou precies is misgegaan
afgelopen dinsdag, toen de
leswagen op het spoor tot stilstand
kwam. ,,Ik ben vooral bezig hem
een hele mooie uitvaart te
bezorgen. Henk was al heel lang
zelfstandig rijleraar. Hij is gestorven
in het harnas.''

Collega-rijscholen verlenen volop
steun aan de nabestaanden van
Reinink. Zij zorgen ervoor dat zijn
cursisten hun rijopleiding kunnen
vervolgen.
Reininks vrouw bevestigt dat de
auto met een startknop gestart
moest worden. Dat kan soms enige
seconden duren als de wagen net
is afgeslagen. ,,Wat de oorzaak
ook is geweest'', zegt Reininks
echtgenote, ,,ik hoef het nu nog
niet eens te weten. Ik krijg hem er
niet mee terug.''
Spoorbeheerder ProRail deed
gisteren metingen bij de plek van
het ongeval om te zien of de
veiligheid verbeterd kan worden.
Het onderzoek naar de exacte
oorzaak is nog gaande.

De 18-jarige Bussumse vrouw die
op het moment van het ongeluk les
kreeg, wist op tijd de auto te
verlaten. Reinink (66) niet. Al
enkele seconden later reed een
intercity in op de blauwe auto,
waarvan de motor was afgeslagen.
,,Ik weet natuurlijk niet precies wat
er is misgegaan'', zegt Carla.
,,Maar nee, hier kon niemand iets
aan doen. Als de auto afslaat,
precies op die plek - dat is een
ongelukkige samenloop van
omstandigheden.'' Ze neemt
niemand iets kwalijk. ,,Ik verwijt
niemand iets, zeker dat meisje niet.
Absoluut niet. Het moet voor haar
ook vreselijk zijn. Ik leef met haar
mee. En we zullen hier ooit samen
over praten.''
Als de leerlinge contact wil
opnemen, is zij van harte welkom,
zegt Carla. Zij vervolgt: ,,Henk
heeft zoveel mensen lesgegeven.
Hij was zeer bekwaam, nam geen
risico's. Hij wist precies wat hij
deed. En hij had altijd veel plezier
in zijn werk, of hij nou acht, tien of
twaalf uur moest werken. Hij ging
met plezier weg en kwam met
plezier thuis.''
Volop steun
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