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Vader John kwam om het leven bij het ongeluk © HLN

Vriendin van slachtoffer
tramongeluk: We kwamen voor een
leuk weekend, toen gebeurde dit
ONGELUK MET TRAM IN UTRECHT
Een plezierreisje naar Utrecht draaide voor de Hasseltse familie Claes uit op een waar
drama. Hun camper, die vader John (41) speciaal gekocht had om meer tijd te maken
voor zijn vriendin Danielle (35) en hun zoontje Vincent (5), kwam in botsing met een
tram. John overleed ter plaatse. ,,Wanneer ik nu huil, komt Vincent me troosten”,
vertelt Danielle.
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Afgelopen weekend trok het gezin met de camper naar Utrecht, waar de speeldgoedexpo Lego
World plaatsvond. ,,John was zelf heel gek van Lego’’, vertelt zijn vriendin Danielle Prévot.
,,We zouden daar overnachten en zondag naar Center Parcs gaan. Hij kon echt genieten van al
die leuke momenten.’’ Maar toen kwam de crash. ,,We stonden op het punt om het
parkeerterrein op te draaien, maar de gps gaf aan dat we rechtdoor moesten rijden. Omdat de
weg wat verderop was afgesloten door werkzaamheden, moesten we rechtsomkeert maken.

Bij de trambaan gaf de gps aan dat we konden keren.’’ Net op dat moment kwam een tram
aangereden. Die kon niet meer remmen en botste vol op de camper. Die werd helemaal
opengereten.

Troostende zoon

Vincent vertelde me dat het leek alsof hij de lucht
werd ingeschoten
Danielle Claes

Toen Danielle wakker werd van de klap zag ze John naast haar zitten. ,,Ik zag
meteen dat hij dood was. Dat beeld zal ik nooit meer vergeten. Tegelijkertijd maakte
ik me zorgen om Vincentje. Ik vreesde dat hij onder het wrak was terechtgekomen.
Puur op adrenaline kroop ik met een gebroken kuitbeen over het lichaam van John,
op zoek naar mijn zoontje. Hij lag aan de andere kant in het gras. Vincent vertelde
me dat het leek alsof hij de lucht werd ingeschoten.’’ Het jongetje had niet meer dan
enkele schaafwonden.
,,Vincent is echt een lief ventje. Zo zorgzaam. Telkens als ik huilde, kwam hij me
troosten. ,,Je moet niet huilen mama, anders gaan je pijntjes niet weg‘’, zei hij me. Ik
merk dat hij thuis niet echt over zijn gevoelens praat. Volgens mij doet hij dat om mij
te sparen. Gelukkig kan hij op school zijn emoties kwijt. Ik gaf hem een fotoalbum
met foto’s van hem en zijn papa met de camper. Aan zijn vriendjes in de klas toont hij
dan de foto’s, vertelt hij wat er is gebeurd en zegt hij dat hij zijn papa mist.’’

Harde werker
Het gezin kocht de camper dit voorjaar. ,,Omdat John eigenlijk zijn hele leven lang
hard werkte. Hij combineerde drie banen.’’ Zo was hij zelfstandig slotenmaker,
aannemer in de bouw én actief in de verzekeringssector.
,,Omdat ik zelf mijn vader op negenjarige leeftijd verloor, hamerde ik erop dat hij
meer tijd moest maken voor zichzelf en zijn gezin. We trokken er met de camper elk
weekend op uit, ook naar Frankrijk of Duitsland. Maar John had nog andere plannen.
Zo zouden we de kerstvakantie doorbrengen in Punta Cana. En voor zijn vijftigste
wilde hij met de helikopter leren vliegen. En als John iets echt wilde, dan gebeurde
dat ook.’’
Ondertussen heeft de Nederlandse rechtbank Johns lichaam vrijgegeven. Omdat de
papieren nog niet in orde zijn, kan zijn lichaam op z’n vroegst pas vandaag naar
België worden overgebracht.
,,De begrafenis is al geregeld, maar we hebben voorlopig nog geen datum. Sowieso
gaan we een zware periode tegemoet. Door het ongeval van John komt de dood van
mijn papa ook terug’’, zegt een geëmotioneerde Danielle.

