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Het Openbaar Ministerie wil vrij-
spraak voor de twee medever-
dachten in de moordzaak Dirk
Post (14). Het OM zegt dat de twee
jongens van 13 en 14 jaar uit Urk
niet strafrechtelijk kan worden
verweten dat zij de moord op
Dirk hadden kunnen voorkomen.
Justitie verweet de twee jongens
eerder dat zij Dirk niet hadden
gewaarschuwd dat Jaap van der
H. (16) had gezegd dat hij hem
zou gaan vermoorden. Van der H.
bekende dinsdag dat hij op 17
november vorig jaar Dirk heeft
vermoord met 47 messteken. 
“Hoewel blijkt dat de hoofdver-

dachte meermalen heeft gezegd
dat hij Dirk wilde gaan vermoor-
den, hebben de twee jongens niet
de inschatting gemaakt dat hij dit
serieus van plan was”, lichtte jus-
titie gisteren toe. De medever-
dachten dachten dat het stoere
jongenspraat was, maar toen zij
het mes van Van der H. zagen,

kon volgens het OM niet meer
van de jongens worden verlangd
dat zij hem tegen konden hou-
den. Het OM stelt dat de jongens
op dat moment ook bang waren
en daarom zijn gevlucht.
Zij waren wel met de hoofdver-

dachte en Dirk het bos ingegaan,
om geesten op te roepen volgens
de advocaat van Van der H. De
hoofdverdachte kreeg een woede-
aanval omdat Dirk iets over zijn
vriendin had gezegd en stak hier-
op de jongen uit Urk neer.  Vol-
gens de advocaten van de mede-
verdachten waren zij hier niet bij
aanwezig. De uitspraak van de
zaak is op 19 oktober. 
METRO

OM vraagt vrijspraak voor medeverdach-
ten in de moordzaak Dirk Post uit Urk

“De twee jongens heb -
ben niet de inschatting
gemaakt dat hij dit
serieus van plan was.”
HET OPENBAAR MINISTERIE

OM: jongens
dachten dat
het om stoere
praat ging

FREEK VAN ASPEREN/ANP

Abke ontroert al in Annes klas
Abke Bruins heeft zich gisteren voor het eerst – en overtuigend -
laten horen als Anne Frank. De net afgestudeerde musicalactri-
ce speelt en zingt de hoofdrol in de Mark Vijnproductie Je Anne
(première 1 november). Bruins, die na de make-up eng veel lijkt
op de wereldberoemde dagboekschrijfster, zong met haar zeven
collega’s in de schoolklas van Anne op de Amsterdamse
Montessorischool. Je kon er een speld horen vallen. 
Lees meer op www.metronieuws.nl.  

Musical. Je Anne

Abke ‘Anne’ Bruins.
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In het regeerakkoord staat dat
“het muziekcentrum van de
omroep wordt afgeschaft”. Dat
zijn drie orkesten en een koor
van wereldformaat. Hierover
zou een column met alleen een
titel volstaan: ‘Cultuurbarba-
ren’. Maar dat zou te makkelijk
zijn. De wens het MCO op te
heffen, komt namelijk niet uit
de lucht vallen.
Critici zien het als de tyran-

nie van de meerderheid: Henk
en Ingrid haten klassieke mu-
ziek, dus zij wil len er niet voor
betalen. Toch heeft die kritiek
iets hypocriets. Alle bewinds-
personen voor Cultuur van de
laatste vijftien jaar hebben hun
beleid ingericht op ‘cultuurbe-
reik’, ‘cultureel ondernemers-
schap’ en ‘pu blieks -wer ving’.
Cultuur moet uit de  ivoren
toren komen en meer publiek
trekken. Kunstgezelschappen
zijn de afgelopen jaren be-
stookt met zulke criteria.
Klassieke muziek wordt nu

als linkse hobby weggezet,
maar dat mogen de ‘progressie-
ven’ zichzelf ook aanrekenen.
Zij hebben de toon gezet.

ROBERT JUNG


