
Bij terugkomst in Nieuwleusen 
wachten vrouw, kinderen, familie, 
collega’s van Lubbers Transport 
en de camera’s van Hart van Ne-
derland hem op. Op de terugweg 
heeft hij een paar uurtjes de tijd 
gehad om enigszins tot rust te ko-
men en – alsof hij niet anders ge-
wend is – doet hij voor de camera 
nuchter zijn verhaal. ‘Ik had net 
gelost in Rotterdam en reed door 
de Heinenoordtunnel richting de 
volgende klant in Oud-Beijerland. 
Toen ik de tunnel uitkwam zag 
ik ineens een man op de vlucht-
strook staan zwaaien. Ik dacht 
eerst dat de auto kapot was, maar 
toen zag ik dat hij in paniek was.’

Hol twijfelde niet, zette zijn 
truck langs de kant en rende rich-
ting de auto. ‘Die man zei dat zijn 
vrouw onwel was geworden en 
toen zag ik haar voorover in de 
auto hangen.’Jonathan Hol bel-
de 112 en de dame van de alarm-
centrale vertelde hem dat hij haar 
uit de auto moest halen en op de 
grond moest leggen. ‘Dat heb ik 
gedaan. Ik zag een overleden ie-
mand liggen. Ze had blauwe lip-
pen en was helemaal levenloos.’

Reanimeren
De telefoniste vroeg aan Hol 

of hij ervaring had met reanime-
ren. De reanimatiecursus die hij 

jaarlijks bij zijn club SV Nieuw-
leusen volgt betaalde zich uit. 
Hol wist wat hem te doen stond, 
ontblootte het bovenlijf van de 
vrouw en startte de behandeling. 
‘Na twintig keer in de tweede se-
rie schoot ineens het leven weer 
in haar ogen. Echt heel apart.’ De 
ambulance was inmiddels nabij, 
waarop de chauff eur de zorg voor 
de vrouw overdroeg aan de am-
bulancebroeders. ‘”Je hebt super 
gehandeld, je hebt haar leven ge-
red”’, zeiden ze. En haar man was 
natuurlijk ook helemaal in shock. 
Hij heeft me wel twintig keer be-
dankt.’

Nadat hij een even de tijd had 
genomen om bij te komen, was 
Hol drie kwartier later alweer on-
derweg naar de volgende klant. 
Het duurde echter niet lang voor-
dat zijn heldendaad via de mo-
derne media wereldkundig werd. 
Journalisten hingen al snel aan 
de lijn. ‘Ik heb gelijk gezegd dat ik 
niets zou doen voordat ik zou we-

ten hoe het met die vrouw gaat.’ 
Een paar uur na het voorval had 
Hol de dochter van de dame in 
kwestie echter al aan de telefoon. 
‘Ze was bij kennis en de kleinkin-
deren zaten in het ziekenhuis al-
lemaal al op haar bed. Toen ik dat 
hoorde stond het kippenvel wel 
even heel dik op m’n armen.’

Via Facebook en Whatsapp 
stroomden ondertussen de com-
plimenten voor zijn kordate op-
treden binnen. ‘Haha, ik hoorde 
al dat iemand me wilde voordra-
gen voor een Koninklijke onder-
scheiding, maar voor mij was het 
de normaalste zaak van de wereld 
joh. Ik dacht er niet bij na en deed 
het gewoon automatisch, precies 
zoals ik bij de cursus geleerd heb. 
Maar weet je wat het ergste was: 
verder stopte er niemand. Ik zit 
daar vijf minuten op mijn knieën 
langs de snelweg om letterlijk het 
leven van die vrouw te redden, 
maar niemand kwam helpen. Dat 
is toch eigenlijk wel schrijnend.’

�Jonathan Hol redt leven en is de held van de dag

‘Kippenvel stond op mijn armen’
Vrachtwagenchauffeur Jonathan Hol uit Nieuwleusen redt het leven van een 81-jarige vrouw. Erwin Dijk ©

NIEUWLEUSEN – Een dag als zoveel anderen werd voor 
Jonathan Hol maandag ineens een heel bijzondere, toen 
de vrachtwagenchauff eur langs de snelweg een oudere 
man in paniek op de vluchtstrook zag staan zwaaien. Met 
zijn doortastende ingrijpen redde hij het leven van een 
81-jarige vrouw. ‘Het belangrijkste is dat die vrouw nog 
leeft,’ aldus de nuchtere Nieuwleusenaar.

DALFSEN – Het theater in het Wa-
terfront in Dalfsen wordt in no-
vember offi  cieel geopend. Op vrij-
dag 13 januari staat met De Ben-
de van Beuving de eerste offi  ciële 
voorstelling gepland, in het najaar 
wordt alvast proefgedraaid met 
een musical rondom de Schat van 
Dalfsen. Het theater verschijnt 
in de Cichoreifabriek. Dit is een 
nieuwe horecagelegenheid op de 
plek langs de Vecht waar tot voor 
kort de Cichoreifabriek stond. 

Burgemeester Han Noten kijkt 
uit naar de opening van het thea-

ter, maar benadrukt dat het cultu-
rele podium niet door de Dalfse-
naren zelf betaald is. Een provin-
ciale subsidie voor cultuur van zes 
ton bleek afdoende. ‘Het fi nanci-
ele risico voor het theater zit al-
leen in de voorstellingen,’ aldus de 
burgemeester. ‘Wanneer er geen 
voorstellingen zijn, is het theater 
geen kostenpost.’

Optredende artiesten die-
nen betaald te worden uit de op-
brengst van de kaartverkoop. Met 
120 stoelen en kaarten die onge-
veer zestien euro moeten gaan 

kosten, levert elke show maximaal 
zo’n 1900 euro op. ‘We willen in ie-
der geval duizend euro garande-
ren en dat doen we door sponso-
ren te zoeken. Bedrijven kunnen 
een optreden sponsoren door ga-
rant te staan voor maximaal dui-
zend euro.’

De burgemeester vermoedt dat 
er maandelijks twee ‘echte’ arties-
ten in het theater zullen optreden. 
Voor 2017 zijn er al zestien optre-
dens geboekt, waarvan er reeds 
tien een eigen sponsor hebben. 
‘Daarnaast kunnen er natuur-

lijk bijvoorbeeld fi lms vertoond 
worden.’Artiesten als Youp van 
’t Hek hoeft het Dalfser theater-
publiek niet te verwachten, maar 
volgens Noten wordt er toch een 
‘waanzinnig’ programma samen-
gesteld. ‘We hopen ook op arties-
ten die ons goedgezind zijn. Er-
nest Beuving van de Bende van 
Beuving is bijvoorbeeld in Dalfsen 
geboren.’

De Witte Villa, een horecagele-
genheid die eveneens onderdeel is 
van het Waterfront, gaat vermoe-
delijk nog voor de zomer open.

Theater Dalfsen gaat in najaar open

DALFSEN

Markt rondom 
Westermolen
Rondom de Westermolen 
aan de Molenstraat in Dalf-
sen is zaterdag een markt. 
Onder meer planten, tuin-
accessoires, curiosa, kunst, 
boeken en kunstkaarten, 
wijn en diverse soorten 
brood zijn te koop. Ook een 
mandenvlechter en een vis-
roker tonen hun kunsten en 
de boerderijwinkel is even-
eens geopend. In het bijge-
bouw exposeert Fotografen-
platform Kamerata. De vrij-
willige molenaars ontvangen 
de bezoekers in de molen. 
De markt duurt van 10.00 tot 
16.00 uur.

BALKBRUG 

Wereldreizen 
met fi ets
Gerda Marsman is dinsdag 
17 mei te gast bij de Vrouwen 
van Nu in Balkbrug, om te 
vertellen over haar vele rei-
zen met de fi ets. Zo reed ze 
van Dalfsen naar Lissabon, 
van New York naar San Fran-
cisco en ging ze vijf weken 
met jagers op pad in de Ca-
nadese Rocky Mountains. Ze 
kan er boeiend over vertel-
len. Het begint om 19.45 uur 
in ‘t Trefpunt aan de Meppe-
lerweg. Ook niet-leden zijn 
welkom.

DALFSEN 

Publieksavond 
Sterrenwacht
Sterrenwacht Het Vechtdal 
houdt woensdag 11 mei een 
publieksavond bij Natuur-
boerderij Lindenhoeve aan 
de Koesteeg 4 in Dalfsen. 
Deze avond wordt er gekeken 
naar nevels en gaswolken 
in het heelal. Dit alles in het 
kader van de overkoepelende 
serie ‘Een ontdekkingsreis in 
de ruimte’. De lezing duurt 
van 20.00 tot ongeveer 22.00 
uur. Entree is 5 euro voor 
volwassenen, 3,50 euro voor 
kinderen

DALFSEN

Grote kerk 
is open voor 
publiek
De Grote Kerk in Dalfsen is in 
de maanden mei tot en met 
september open voor pu-
bliek. Belangstellenden kun-
nen op de dinsdagmiddagen 
van 14.00 uur tot 17.00 uur 
en donderdagochtenden van 
10.00 tot 12.00 uur een kijkje 
nemen. Tijdens de openstel-
ling zal gedurende ongeveer 
een uur orgelspel te horen 
zijn van een organist uit Dalf-
sen of omgeving. Er zijn altijd 
twee gastheren of -dames 
aanwezig om bezoekers te 
ontvangen of rond te leiden.

OPMERKELIJK Het duurde echter niet lang voordat 
zijn heldendaad via de moderne media wereldkundig 
werd. Journalisten hingen al snel aan de lijn.
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