
Uitstel door terreurdreiging doet zeer, maar is niet ‘killing’ 

 

Het concert dat The Killers 12 maart jongstleden zouden geven 

in een uitverkochte Heineken Music Hall moest wegens 

terreurdreiging worden afgezegd. De totale schade loopt 

richting een ton. Wie gaat dat betalen? 

 

“We hebben in samenwerking met de HMH en The Security Company 

het calamiteitenplan kunnen oefenen, en dat verliep 

vlekkeloos. Maar dat is dan ook het enige lichtpuntje.” Zo 

luidt in twee zinnen de evaluatie door Mojo-woordvoerder 

Marjanne Manders van een dag die verder alleen maar geld 

gekost heeft. Hoeveel precies wil zij niet kwijt, maar 

‘meerdere tienduizenden euro’s’ en ‘zeker meer dan 25.000 à 

30.000 euro’ (het bedrag dat directeur Paul Stiekema aan 

Entertainment Business opgaf als schadepost van ‘zijn’ HMH). 

 

Alle betrokken partijen hebben onder de noodgedwongen 

afgelasting geleden. De band krijgt maar één keer inkomsten 

uit de ticketverkoop, terwijl men straks twee keer is 

afgereisd. Gelukkig voor hen vindt het vervangende concert 

plaats op vrijdag 29 mei, een dag voordat de band ook op 

Pinkpop staat. Bijkomend voordeel voor The Killers is, dat men 

eind mei niet in concert- maar in festivalsetting komt (dus 

zonder licht en geluid), maar dat levert Mojo wel extra kosten 

op. 

 

Op de dag zelf werden concertpromotor en -locatie al met extra 

kosten geconfronteerd. Stiekema: “Er was al opgebouwd, de 

beveiliging was ingehuurd en we hadden de security vanwege de 

dreiging uitgebreid, dus de kosten bestonden voor ons vooral 

uit interne en externe manuren. Maar we hadden ook het pand 

laten screenen, bomhonden ingehuurd en de catering was 

ingekocht.” De meeste van die kosten worden met Mojo gedeeld 

en de HMH heeft zich naar de organisator ook soepel opgesteld. 

“De HMH is zo vriendelijk maar één keer huur te rekenen”, zegt 

Manders. 

 

De enige vervelende ervaring van de dag was volgens Stiekema, 

dat de HMH door de pers geïnformeerd werd dat men niet open 

mocht. “Vervolgens kwam de ME om de ArenA Boulevard, waar op 

dat moment 300-400 concertbezoekers stonden, schoon te vegen. 

Achteraf bezien hadden we die mensen eerder zelf moeten 

informeren en als het ware vóór de ME gaan liggen.” 

 

Tegen terreurdreiging kan men zich niet verzekeren en beide 

partijen hadden hier ook geen geld voor gereserveerd. Dat gaat 

men in het vervolg overigens ook niet doen. Stiekema: “Shit 

happens en je moet ervan uitgaan dat dit je maar één keer 

overkomt.” 


