Aanslag in bioscoop centrum Utrecht
Donderdag 19 mei 2016
Het is een zonnige dag. De binnenstad van Utrecht is druk en de terrassen zitten vol. Vanavond is de
première van een nieuwe film. Bioscoop CineMec in Utrecht houdt een Galapremière waarbij de
prinsessen aanwezig zijn. Om 20.00 uur zitten de bioscoop vol.
Drie mannen vallen op dat moment bioscoop Rembrandt binnen op de Oudegracht in de binnenstad
en beginnen op het publiek te schieten met semi-automatische machinegeweren. Bezoekers rennen
naar buiten. De politie krijgt meldingen binnen maar heeft verkleinde capaciteit door de
Galapremière. De daders weten weg te komen voordat de politie arriveert. Het gerucht gaat dat de
daders richting Utrecht CS vluchten waardoor mensen het station niet meer in durven. Ambulances
en hulpverleners komen maar moeilijk bij de Oudegracht door de vluchtende menigten. Intussen
gaan filmpjes op internet de ronde van vluchtende bezoekers en gewonden.
Vrijdag 20 mei 2016
De volgende dag wordt de omvang van de aanslag duidelijk: er zijn 20 doden en 60 gewonden
waarvan 19 in kritieke toestand. Nabestaanden krijgen een familierechercheur toegewezen. De
gewonden liggen verspreid over een aantal ziekenhuizen in Utrecht en daarbuiten. Van de
overledenen zijn er 13 afkomstig uit Utrecht en de overige overledenen wonen verspreid over het
land. Naar schatting zijn er honderd ooggetuigen en betrokkenen over het hele land. Omdat eerst de
nabestaanden moeten worden ingelicht, duurt het tot de avond voordat de namen van de
overledenen officieel bekend gemaakt worden. De hele dag door circuleren er al wel namen in de
sociale media.
De zoektocht naar de daders gaat door. Inmiddels is bekend wie zij zijn: twee mannen van 18-23 jaar
uit een cel in Antwerpen en een 20-jarige Utrechtse student, allen zijn moslim. Mensen willen graag
bij elkaar komen, maar omdat de daders nog voortvluchtig zijn wordt dit afgeraden.

