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Vrienden leggen bloemen nabij het kruispunt waar Sam (18) om het leven kwam. © Marnix
Schmidt

Verongelukte scooterrijder Sam
(18) was na het werk op weg naar
de supermarkt voor een blikje
Red Bull
Een boom vlak bij sneltramhalte Zuilenstein in Nieuwegein. Er liggen bloemen,
staan foto’s, branden kaarsen. En eromheen staan meerdere jongeren met een
bedrukt gezicht. Een dag eerder overleed hier hun vriend, de uit de buurt
afkomstige Sam (18).
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Zijn moeder is ook even komen kijken. Ze is kapot van wat er is gebeurd. Haar enige
kind is niet meer. Hij had net een nieuwe baan en reed sinds kort op een langzamere

scooter. Ze kijkt naar alle jongeren die er zijn. Vechtend tegen haar tranen zegt ze:
,,Ik ben super trots op hem en het doet me goed dat zo veel mensen hem kenden.’’

Verkeerde kant
Een dag eerder rijdt Sam rond 16.00 uur op de Symfonielaan richting Blokhoeve, op
zijn scooter. Hij komt net van zijn werk en is met een maat op weg naar de
supermarkt voor zo’n blauw blikje energiedrank. Een buurtbewoonster laat daar net
haar hond uit. Ze ziet dat Sam aan de verkeerde kant van de weg op het fietspad rijdt
richting trambaan, zoals volgens haar heel veel mensen doen.

Ik wilde kijken of ik nog iets voor hem kon doen,
maar helaas
Getuige

Aan die kant is echter geen stoplicht. Sam ziet waarschijnlijk de tram nog bij de halte
staan en denkt dat hij daar nog prima voorlangs kan. Dat is ook zo. Maar scherp van
rechts komt ook een tram van de andere kant. De trambestuurder ramt op de claxon,
maar het is te laat. De getuige ziet dat de jongeman onder de tram terecht komt en
steekt zelf snel de trambaan over. ,,Ik wilde kijken of ik nog iets voor hem kon doen,
maar helaas.’’

Bloemen
Een dag later staat Justin Bergman (23) bij de plek des onheils en rookt een sigaret.
Hij heeft even daarvoor voor Sam een bos bloemen neergelegd. Hij was geen dikke
vriend van hem, maar ze kwamen elkaar wel regelmatig tegen. Dat ging via een
Instagramaccount: thedutchbikelife. ,,Er waren meetings en dan ontmoetten we
elkaar. Waar? Overal en nergens. Beetje hangen, scooter rijden, biertje drinken,
ouwehoeren.’’ Hij toont spontaan een insta-filmpje waarop te zien is dat Sam zijn
scooter op het achterwiel zet en zonder problemen verder rijdt.
Een man van middelbare leeftijd ziet ons staan, zet de auto aan de kant en gaat
tegen ons los over ‘het klote kruispunt’ dat Sam fataal is geworden. Dat het hoog tijd
wordt dat slagbomen het onmogelijk maken. ,,Dat zou veel veiliger zijn.’’ Velen op
Facebook onderschrijven zijn mening.

Een schok

Ik kwam hem tot een jaar geleden vaak op straat
tegen. Lieve jongen, erg grappig ook
Siebe

Ook Siebe (17) en zijn vriendin komen een bosje bloemen neerleggen. Hij is een
oude vriend van Sam. ,,Ik kwam hem tot een jaar geleden vaak op straat tegen.
Lieve jongen, erg grappig ook. We babbelden altijd even als we elkaar tijdens het

stappen tegenkwamen. Gisteravond tijdens het eten lazen we op social media dat hij
was overleden. Dat was wel een schok.’’
Zondagmiddag rond 16.00 uur zal er een onofficiële bijeenkomst zijn voor Sam op de
parkeerplaats vlak bij halte Zuilenstein. Om half vijf zullen de jongeren een minuut
stilte in acht nemen. Het eerder genoemde account op Instagram telt 26.000 volgers,
velen van hen worden verwacht.
Volgende week dinsdag is het echte afscheid van Sam, die vandaag wordt
thuisgebracht. De familie hoopt dat de vele vrienden en bekenden van hem er ook
zullen zijn. Al kunnen ze vanwege de coronaregels niet allemaal bij de
crematieplechtigheid zijn. Het verzoek is of ze per scooter Sam thuis kunnen ophalen
en daarna voor de stoet uit naar het crematorium willen rijden. Dat zou Sam mooi
gevonden hebben.
De gemeente Nieuwegein laat weten dat het samen met het trambedrijf de toedracht
van het ongeval onderzoekt. Afhankelijk van de uitkomsten wordt bekeken of er
aanvullende maatregelen nodig zijn.

