


Een week voor het ongeluk was Jan een midweek met
Willem naar Londen geweest, om te vieren dat hij was
overgegaan naar twee atheneum. "Net zoals ik twee jaar
eerder had gedaan met zijn broer Ronaid. Ik boekte het
hotel, Willem moest de rest regelen. 'Als we op het station
aankomen, ben jij mijn gids en ik jouw penningmeester',
vertelde ik hem."
Hoogtepunt voor Willem was het bezoek aan het Arsenal-
stadion. "We kregen een rondleiding van een oud-voetbal-
ler en Willem bleef maar shirts fotograferen die daar
hingen. Voor de spreekbeurt die hij ooit zou houden. Hij
had het zó naar zijn zin. Toen we het stadion uitliepen, zei
hij: 'Opa, ik ben toch een beetje jaloers, want u bent al in
twee stadions geweest en ik nog maar in eentje.' Met zijn
broer was ik namelijk naar Chelsea geweest. Toen heb ik
gezegd: 'Voordat jij opa bent, ben je vast wel in nóg een
stadion geweest.' Een week later was hij dood."
Jan zucht. "Aan de ene kant is het geweldig dat we die
week samen hebben meegemaakt. Maar het accentueert
tegelijkertijd het gemis. Naar de foto's kan ik nog steeds
niet kijken. De grote waarde van verdriet is het geluk dat je
daartegenover hebt gekend. En de prijs van dat geluk is je
verdriet. Het blije gevoel van toen is ongelooflijk bescha-
digd door de wetenschap van nu: dat het nooit meer kan.
Een hoogtepunt is een dieptepunt geworden."
Symbolisch zijn de sportschoenen die ze in Londen
kochten. "Willem wilde die heel graag hebben, dus toen
heb ik ze vast voor zijn verjaardag gekocht. Op de laatste
dag heeft hij ze aangetrokken voor we de trein uitstapten,
om oma te verrassen. Trots dat hij was! 's Avonds hebben
we ze weer in de doos gedaan. 'Anders heb ik geen
verjaardagscadeau', zei ik nog. Maar er is nooit meer een
verjaardag geweest. Na zijn dood hebben zijn moeder en
ik hem die schoenen aangetrokken. Voor zijn reis naar de
eeuwigheid."

Enorme zuigkracht
Het ongeluk gebeurde in juli 2010. Het gezin van Willem
was net aangekomen op de camping in Toscane en na een
boterhammetje spoedden Willern en zijn zusje zich naar
het zwembad. "Zijn zusje Nienke vond Willem op de
bodem van het badje. Hij was vastgezogen aan het
afzuigrooster. De kracht was zó enorm, dat drie volwasse-
nen hem niet konden lostrekken."

INTERVIEW

Jan en zijn vrouw Riet waren aan het
barbecueën bij familie toen hun
dochter belde. "Ze vertelde dat ze
Willem aan het reanimeren waren.
'Pap, ik vrees dat het te laat is', zei ze."
Voor Jan stopte de wereld met
draaien toen bleek dat Willem het niet
had gehaald. "Dit is een verkeerde
volgorde. Eerst horen de opa en oma
dood te gaan, niet een kleinkind.
Zoiets roept innerlijke weerstand op,
je wilt het niet accepteren."
De eerste maanden gingen voorbij in
een waas van verdriet. Daarna
kwamen de vragen.
"Het liet me niet los hoe dit had
kunnen gebeuren, in een badje met
maar zeventig centimeter water. Ik
ging in gesprek met deskundigen. Die
bevestigden dat het onder bijzondere
omstandigheden mogelijk is.

'Geweldig dat we die
week samen nog
hebben meegemaakt.
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Op afzuig roosters in zwembaden
staan soms grote krachten. Als zo'n
rooster volledig wordt afgedekt door
het lichaam van een zwemmer,
ontstaat een vacuüm. De pomp
afzetten helpt dan niet meer. En een
alerte badmeester kan ook weinig
meer uitrichten: trekken is zinloos."
Jan richtte een stichting op: The Blue
Cap Foundation. Een eerbetoon aan
Willem, die altijd een blauwe pet
droeg. Hij verzamelde vakmensen om
zich heen: technici, een jurist, accoun-
tant en communicatiespecialist. "We
hebben in negen landen metingen
laten doen. Overal kwamen we
hetzelfde tegen: roosters waar te veel
kracht op stond. Meer dan de helft
van de zwembaden bleek niet veilig,
zowel in Nederland als 't buitenland."
Die onveiligheid is een misser in de
aanleg van de waterbehandelsyste-
men. Jan: "Een aspect waar geen
rekening mee is gehouden en wat
nooit is onderzocht. Onbedoeld is er
door de voortschrijdende techniek
steeds meer risico ontstaan. Vroeger
waren de pompen kleiner, nu zijn ze

'Willew was
creatiet en
spontaan.

Dit ventje was té
waardevol om te

willen vergeten'

krachtiger en vaak zitten er glijbanen en speeltoestellen op
aangesloten waardoor de onderdruk nog groter wordt. Het
gaat om krachten van vaak vele honderden kilo's. Die
zuigkracht voel je niet: als je je hand voor zo'n rooster
houdt, gaat de meeste stroming tussen je vingers door.
Maar als je het rooster afdekt, dan ontstaat het vacuüm."

Sluipmoordenaars
Niemand leek zich bewust van de gevaren die Jan wél
kende, toen hij eenmaal de meetresultaten wist. Die verant-
woordelijkheid drukte zwaar op hem.
"Toen ik wist waar het gevaar zat en hoe groot het was,
sliep ik niet meer. Ik besefte dat het elke dag weer ergens
kon gebeuren. Hoe moest ik dat de wereld wijsmaken?"
Jan besloot er vol voor te gaan. Hij liet een testbad
bouwen, zette een website op, maakte een animatiefilmpje
in verschillende talen en ging in gesprek met de politiek,
zwembadbouwers, keuringsinstanties en de reisbranche.
Hij vond de Technische Universiteit Twente bereid om
onderzoek te verrichten. En hij zocht naar oplossingen.
"Een beluchtingspijpje dat vlak achter het rooster uitkomt,
kan het vacuüm voorkomen. Dat is geen nieuw idee. Elke
woning heeft een beluchtingspijp op de riolering en ook
industrieel wordt het principe toegepast. Het is eenvoudig,
goedkoop en doeltreffend. Maar het is complex om het
geregeld te krijgen."
Ook wil hij zwemmers bewust maken van de gevaren. "Ik
zou iedereen willen zeggen: kijk waar de roosters zitten en
blijf er vandaan. Het zijn sluipmoordenaars. En als er
iemand vastgezogen wordt, probeer dan te rollen. Een .
klein kiertje is voldoende om het vacuüm te verbreken."
Eigenlijk moet het bewustzijn al beginnen bij het boeken
van een vakantie. "Willem is verongelukt op een locatie
met het vignet 'kindvriendelijk'. Die kwalificatie was één
van de redenen om voor die camping te kiezen. Maar het
bad bleek technisch levensgevaarlijk. In Nederland bestaat
het vignet 'schoon en veilig', maar het vastzuigrisico wordt
voor dit vignet niet gecontroleerd. Vraag dus om veilig-
heidsgaranties."
Rustig genieten van zijn pensioen is er niet bij. "Ik ben
veertig, vijftig uur per week met de stichting bezig en zit
jaarlijks 35.000 kilometer achter het stuur. Mijn geluk is dat
ik het fysiek nog aankan, de technische achtergrond heb
en dat de familie financieel nog mogelijkheden heeft. Ik
heb het zelf gewild en vind ook dat het moet. Als ik het
niet doe, wie dan wel?
We zijn nu dicht bij de bewustwording van dit gevaar dat
technisch eenvoudig is te voorkomen. We hebben de
aandacht van de politiek: in Brussel en Den Haag wordt
gewerkt aan aanpassing van de wet- en regelgeving. Maar
snellere voortgang kan levens sparen."
De inzet vergt veel van hem. "Soms wordt het te zwaar,



dan regelt mijn vrouw een vakantie. Even in een andere
wereld, dat helpt. Ik heb met haar afgesproken dat ik
rustiger aan ga doen. Op tijd remmen, dat is een kunstje
dat ik nog moet leren."
'Het werk voor de stichting helpt zeker bij de verwerking?'
Het is een opmerking die Jan vaak hoort. Maar het tegen-
deel is waar. "Het confronteert me elke keer weer met mijn
verlies. Bij mij verdrinkt Willem elke dag opnieuw. Aan de
verwerking moet ik nog beginnen. Bovendien was het
ventje te waardevol om hem te willen vergeten."

Parelsnoer geregen
"Zoals elk kind had Willem kwaliteiten en streken. In
gedachten heb ik daar een parelsnoer van geregen: met
parels voor de mooie herinneringen en knoopjes ertussen
voor de minder fraaie kanten. Het was een aanhankelijk,
creatief en spontaan ventje. Speels, vrolijk. Willem kende
iedereen en iedereen kende hem. Als ik hem naar de
kleuterschool bracht, groette hij iedereen bij naam: oud en
jong. En hij was ongelooflijk muzikaal: als hij trompet
speelde, zong hij eerst de noten. Het vond de melodie op
zijn gehoor. Triest dat we niet langer van zijn talenten
hebben kunnen genieten."
Boven op zijn eigen verdriet draagt Jan het verdriet van
zijn dochter. Dat is moeilijk aan te zien. "Ik ben al op
leeftijd, maar zij moet nog heel haar leven verder met dit
verlies. Als ik vraag hoe het gaat, zegt ze altijd: 'Het gaat
wel.' Ze probeert door te gaan, maar het is met ups en
downs. Dit draagt ze voor altijd met zich mee. Ik heb het
zelf van dichtbij gezien nadat mijn broer verongelukte. Mijn
moeder musiceerde veel, maar daarna heeft ze nooit meer
een noot gespeeld."
Willems broer Ronaid is net over naar zes atheneum. "Ik
vind het knap dat hij onder deze omstandigheden zo goed
presteert. Zijn zusje Nienke kon er in het begin moeilijk
over praten. Daar kwam verandering in toen ze op een
vakantiekamp mocht zwemmen voor het goede doel. Dat
werd The Blue Cap Foundation. Dat meiske ging straat in,
straat uit om sponsors te zoeken. Uiteindelijk heeft ze
zeshonderd euro bij elkaar gezwommen. Wel 51 baantjes!"
Ook beheert Nienke de spaarpot van Wil Iem. "Als zij of
haar moeder muntjes over hebben, stopt ze die in de pot.
Eens in de zoveel tijd komt ze dat geld brengen. 'Dat is
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Onveilige zwembaden
Zeker de helft van de zwembaden in vakantieresorts en aquaparken is onveilig. Dat blijkt
uit een internationaal onafhankelijk onderzoek in opdracht van The Blue Cap Foundation.
In 2011 kwamen zeker drie kinderen in Europa om door een onveilig circulatiesysteem.
Op www.thebluecap.com staat meer informatie en een animatiefiImpje.
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'Soms wordt
het te zwaar.
Op tijd remmen,
dat is een kunstje dat
ik nog moet leren'

sponsorgeld voor The Blue Cap, opa.'
En daar moet ik dan blij op reageren.
Mijn verdriet even wegslikken."
Jan zwijgt somber. "Dat zijn zware
muntjes."
Ze houden elkaar op de been, als
familie. "Mijn vrouwen ik hebben twee
baby'tjes verloren, dus we weten dat
het leven niet altijd feest is. Het is
waardevol als je samen de narigheid
te boven kunt komen. Zij kan het
verlies beter hanteren dan ik. Als ik in
een dip zit, is zij sterk. Vlak na het
ongeluk heb ik gezegd: 'Als ik één opa
dit verdriet kan besparen, is het al de
moeite waard.' Daar herinnert ze me
aan in moeilijke tijden. 'Die ene opa
kun je vast vinden. En alle andere zijn
extra', zegt ze dan."
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