Niet zeuren, je bent er
goed van afgekomen
“Wat betekenen mijn gevoelens nog
vergeleken met die Pietje?” denken
ze dan. Terwijl ik als psycholoog
denk: “Natuurlijk heeft Klaasje
daar last van, natuurlijk mag hij
rouwen.”
Is dit specifiek voor Volendam of zie
je dat overal?
‘Nee, dat zie je overal bij dit soort
gebeurtenissen.Wel bijzonder voor
een gemeenschap als Volendam is
het feit dat de mensen elkaar allemaal kennen. Er is meer sociale
controle dan in de grote stad. Volendammers vragen zich af: Wat
zullen de anderen denken als ik laat
merken dat ik de kluts kwijt ben? Ze
gaan liever gewoon door, zichzelf
voorhoudend dat het vanzelf weer
overgaat. Terwijl iemand in een
stad als Amsterdam zijn buurman
nauwelijks kent en daarom minder
last heeft van wat de anderen van
hem denken.’
Bettina Aler, psychologe
In de nacht van 31 december op 1
januari 2001 zijn zo´n 350 mensen
door de cafébrand getroffen. Een
snelle conclusie van een buitenstaander zou zijn: Eén troost, deze
mensen staan er niet alleen voor,
ze hebben steun aan elkaar. Wie
beter kijkt, ziet dat dit maar gedeeltelijk waar is. Mag je aandacht
vragen, als je zelf dertig procent
bent verbrand, terwijl je vriendin
zeventig procent verbrand is? Mag
je jezelf getroffene noemen, als je
nachtmerries hebt sinds die nacht
in De Hemel, maar geen littekens
van brandwonden? Mag je boos
zijn, als je ziet dat voor de getroffenen meer gedaan wordt dan voor
jou, tien jaar geleden, toen jij je
kind verloor? Dit soort kwesties
speelt in de gemeenschap. Ze zijn
onvermijdelijk, maar staan een
goede verwerking van de ramp in
de weg. Een gesprek hierover met
psychologe Bettina Aler (53 jaar)
van het Nazorgteam Volendam,
gehuisvest bij CRN Het Anker.
Hoe komt het dat mensen naar anderen kijken en denken: die staat er
slechter voor dan ik, die beter?
‘Als mensen in een groep zijn, zijn
ze bewust of onbewust bezig zichzelf te plaatsen ten opzichte van
de anderen. Wie is de mooiste, wie
is de slimste, wie is de sterkste,

enzovoorts. Hetzelfde gebeurt met
de getroffenen van een ramp. Wie
is het ergst verbrand? Pietje. En
dan krijgt Klaasje te horen: “Ben je
er nu nog niet overheen? Kijk eens
naar Pietje, hoe goed hij het doet.”
In de psychologie noemen we dit
leedhiërarchie.’
Wat is leedhiërarchie?
‘Leedhiërarchie is de illusie dat je
kunt meten wie het meest te verdragen heeft gehad. Met nadruk
op illusie, want je kunt het leed van
mensen niet meten, de uitkomsten
met elkaar vergelijken en zeggen:
die heeft het meest geleden. Toch

Leedhiërarchie
staat
verwerking
in de weg
denken veel mensen zo. Dit kan
negatief uitpakken voor mensen die
op het eerste gezicht minder letsel
hebben. Zij krijgen te horen: “Niet
zeuren, je bent er goed van afgekomen.” Het kan ook zijn dat ze zelf
vinden dat ze niet mogen zeuren.

Kun je uitleggen waarom Klaasje zich
niet groot hoeft te houden?
‘Ook al waren al die mensen bij de
ramp betrokken, toch hebben ze
niet hetzelfde meegemaakt. De een
zit met een zware schokreactie op
wat hij die nacht heeft gezien. De
ander ondergaat een rouwproces
dat jaren kan duren omdat hij of
zij een kind heeft verloren. Een
volgende zit met de vraag: “Wat
moet ik nog met mijn leven nu ik
door die brandwonden mijn beroep
niet meer kan uitoefenen?” Bij alle
drie de voorbeelden gaat het er niet
om wie het ergst getroffen is, maar
hoe ze hun probleem aan kunnen
pakken. Daarnaast speelt iemands
voorgeschiedenis een rol. Als je
vóór de brand twee jaar in spanning hebt geleefd omdat je moeder
ernstig ziek is, dan is je draagkracht
minder. Zo’n ramp is dan de druppel die de emmer doet overlopen.
Of als je voor de brand al weinig
zelfvertrouwen had en gepest bent
op school, dan zal dat een handicap
zijn bij het leren omgaan met je littekens van brandwonden. Wat ook
een rol speelt is de gezinscontext.
Als een jonge vrouw de schoonheid
die ze eerst had door brandwonden
heeft verloren, kan ze in een rouwproces terechtkomen. Wie ze eerst
was, bestaat niet meer, daar moet
ze afscheid van nemen. Als haar
ouders haar de ruimte geven om

een tijdlang boos en verdrietig te
zijn, zal ze er beter uitkomen dan
wanneer ze altijd maar de schijn
op moet houden dat ze een flinkerd
is. Motto’s als ‘kiezen op elkaar’ of
‘een knop omzetten’ leveren mensen
in situaties als deze tijdverlies op.
Dus als iemand voor het eerst bij
mij komt en zegt: “Eigenlijk zou ík
hier niet moeten zitten, maar mijn
vriendin, want zij heeft drie van
haar beste vriendinnen verloren,
terwijl ik alleen maar mijn broertje
kwijt ben.” Dan denk ik: “Ik ben blij
dat je gekomen bent, jammer dat je
er een half jaar geleden niet al was.”
Tot slot is karakter ook van belang.
Heel veel is hier niet over bekend,
maar wel weten we dit: Iemand die
vrolijk en open is, bouwt makkelijker een kring van mensen om zich
heen op, dan iemand die gesloten
en geremd is. Als laatstgenoemde
brandwonden oploopt, is de kans
dat hij vereenzaamt groter dan bij
eerstgenoemde.’
Nu heeft de overheid uit solidariteit
met de getroffenen een maximumbedrag van € 150.000 per persoon uitgekeerd. Door een keuring is bepaald
wie welk percentage van dit bedrag
krijgt. Iemand die volledig arbeidsongeschikt is, krijgt het volle pond, iemand die geen blijvende lichamelijke
schade heeft, maar psychisch veel te
verwerken heeft, krijgt een deel van
dit bedrag. Kunt u iets vertellen over
het opsporen van psychisch letsel?
Als iemand bijvoorbeeld de grijpfunctie van zijn handen verloren
heeft, noemen we dit functionele
invaliditeit. Functionele invaliditeit
is te meten. Daar is een internationaal erkende schaal voor. Veel complexer is het meten van psychisch
letsel. Dan denk ik aan iemand die
geen brandwonden heeft, maar
ernstig getraumatiseerd is geraakt.
Door wat hij die nacht heeft meegemaakt. Zo iemand kan PTSS*
- klachten hebben: hyperventilatie,
nachtmerries, angstklachten, concentratieproblemen, het vermijden
van situaties die hem aan die nacht
doen denken. Dat soort klachten
worden door een arts opgespoord
door uitvoerig met iemand te praten, vragen te stellen, voorbeelden
te noemen en dergelijke.

Wat moet een getroffene doen, als
hij merkt dat hij een of meer van die
PTSS-klachten heeft?
‘Het is belangrijk dat jongeren die
een of meer van deze klachten hebben er iets aan doen, hulp zoeken.
Want meestal gaan ze niet vanzelf
over. Na drie maanden kunnen ze
zelfs chronisch worden. Het komt
voor dat mensen na een trauma zo
angstig worden, dat ze de straat
niet meer op durven. Ze raken oververmoeid, kunnen hun werk niet
meer aan, komen in de Ziektewet.
Zo iemand kan dus ook arbeidsongeschikt raken. Daarom is het belangrijk dat iedereen voor wie die
keuring is ingesteld, ook daadwerkelijk gaat. Want al heb je nu lichte
klachten, deze kunnen later, zelfs
jaren later, verergeren.’
Er zijn ook mensen die denken: “Ik
ben ook verbrand, maar niet in Volendam. Ik zit al jaren in de WAO, leef
in armoede. Waarom krijg ik daar
geen compensatie voor?” Of iemand
in Volendam zelf, die gehandicapt is,
denkt: “Zo’n bedrag zou ik ook goed
kunnen gebruiken.”
Ik begrijp heel goed dat deze mensen de regeling oneerlijk vinden.
De cafébrand is een ramp die heel
Nederland bezig heeft gehouden.
Veel mensen wilden iets voor de
Volendammers doen. Er zijn inzamelingen gehouden, veel Nederlanders hebben geld gegeven. Ook de
overheid heeft haar solidariteit met
de getroffenen willen betuigen. Bij
de ramp in Enschede is dit ook gebeurd. Tegelijkertijd denk ik ook dat
zo’n regeling niet alleen benijdenswaardig is. Er kan ook onvrede uit
voortkomen. Want zo’n keuring kan
nooit in de ogen van iedereen kloppend zijn. Dan hoor je achteraf dat
je buurmeisje veel meer krijgt dan
jij, terwijl jij niet begrijpt waarom.
Laten we hopen dat er wijze mannen
en vrouwen in de commissie zaten
die de keuringen heeft gedaan.
Wíj van het Nazorgteam hopen dat
mensen in Volendam denken: “Hoe
was ik voor de brand en hoe voel
ik me nu?” En dat ze - als ze zich
angstig of somber voelen, of vaak
aan de brand moeten denken - contact opnemen met het Nazorgteam
Volendam.’
*PTSS - Post Traumatische Stress
Stoornis
Voor hulpverlening en advies, kun
je je via CRN Het Anker aanmelden
voor een gesprek met iemand van
het Nazorgteam Volendam, tel.
0299- 411222.
Interview: Nynke Feenstra
Foto copyright: De Nederlandse
Brandwondenstichting

Ze weten niet waar ze het over hebben

‘Toen het plafond in de hens vloog,
bleef ik stokstijf staan kijken,’ vertelt Henk Bootsman (22).
‘Ik ook, de meeste mensen deden
dat,’ vult zijn zus Gerda (19) aan. Ze
dacht: ‘Hè, dat kan niet.’
‘Het drong niet tot me door,’ vervolgt Henk. ‘Tot iedereen begon te
rennen en ik omver gelopen werd.
Toen ik weer ging staan, realiseerde
ik me pas dat de kerstversiering aan
het plafond echt in brand stond.’
Henk wilde naar de uitgang, maar
zag meteen dat dat geen zin had.
‘Door die deur probeerden er zoveel
weg te komen, dat zich een berg
mensen vormde die tot aan het plafond reikte. Achter mij wist ik het
vuur, dus ik zat in de val. Dat was
het dan, dacht ik en nam afscheid
van mijn vader, mijn moeder, mijn
vriendin, mijn vrienden, mijn familie, van iedereen die ik kende.
Ik werd heel rustig en dacht: :Kom
maar op met dat vuur.” Toen zag ik
opeens de ramen. Ik pakte een kruk
en sloeg op die ramen in. Want ik
kreeg steeds minder lucht. Maar
omdat er tralies voor zaten, moest ik
heel gericht slaan. Ik kwam er niet
doorheen. Toen voelde ik opeens dat
ik weer lucht kreeg en dacht: dan
moet ergens een opening zijn. Ik
keek rond. Vlak naast mij stond de
nooduitgang gewoon open. Dus toen
heb ik dat krukje neergezet en ben
ik naar buiten gelopen. Ik liep nog
langs een meisje dat ik kende. Ze lag
op de vloer, ik nam haar mee naar
buiten,’ herinnert Henk zich.

Waar zullen we nu gaan zitten?
Henk, die buiten stond af te wachten wat er zou gaan gebeuren, realiseerde zich nog niet hoe ernstig
de situatie was. “‘Waar zullen we
nu eens gaan zitten,” dacht ik, “want
in De Hemel zal het nu wel te veel
naar rook stinken.” Opeens kreeg
hij zijn zus in zijn armen gedrukt.
Zij werd hysterisch. Gerda: ‘Ik begreep er niets van. Ik schreeuwde:
“Waarom moest dit nou gebeuren?”
Ook moest ik overgeven. Er kwam
heel veel roet naar buiten. Ik begon pijn te voelen. Ik bekeek mijn
handen, er hingen vellen aan mijn
vingers en ik zag bloed.’ ‘Mijn zus
riep: “We gaan naar huis en we gaan
dit en we gaan dat,” maar ik zei:
“We gaan helemaal niks. Je blijft
hier.” Aan een brandweerman heb
ik gevraagd waar wij heen moesten,
hij stuurde ons naar café De Molen.
Daar werden we nat gehouden en zaten we met andere slachtoffers om
ons heen. Toen kwam onze buurman
binnen. Hij vroeg: “Weten je ouders
dit al?” Ik zei: “Nee, want omdat
mijn handen vol vellen zitten, kan ik
mijn telefoon niet uit mijn broekzak
krijgen.” Vader Bootsman kwam
even later binnen lopen, maar zag
zijn kinderen niet. Hij liep terug en
vroeg aan iemand van de ambulance: ”Heb je Henk en Gerda Bootsman gezien?” ”Daar zitten er nog
twee,” antwoordde die. Toen keek
hij om en zei: ”Jeetje, jullie zijn het,
ik herkende jullie niet.” Zijn kinderen zagen zwart van de roet.

Ik stik
Gerda zag ook meteen dat ze geen
kans maakte in die vluchtende hoop
mensen voor de uitgang. ‘Ik ben een
andere kant op gerend, maar liep tegen muren op en realiseerde me dat
ik er niet uit kon. In elkaar gedoken
ging ik op de grond zitten wachten
tot het vuur me zou bereiken en ik
zou verbranden. “Dit is het einde,”
dacht ik. In één minuut heb ik duizenden gedachtes gehad. Over mijn
vader, mijn moeder, ook dacht ik
aan Henk die hier ook ergens was,
aan mijn vriend die onderweg was
naar De Hemel. Ook schoot door
mijn hoofd dat je als je dood gaat,
wordt opgehaald door iemand die
al is overleden. Dus verwachtte
ik mijn opa, maar hij kwam niet.
Opeens verstomde het geschreeuw
en was het doodstil. Ook het vuur
ging uit. Nu is iedereen dood,
behalve ik, dacht ik en ik wilde
schreeuwen, maar kon geen geluid
meer maken.’ Gerda voelde haar
lichaam verkrampen. ‘Ik stik,’ dacht
ze. Tien minuten later werd Gerda
door een brandweerman naar buiten
gebracht. ‘Volgens de brandweer
hebben we door zuurstofgebrek tien
minuten bewusteloos op de grond
gelegen, maar daar weet ik zelf
niets van.’

Buiten westen en toch huilen
In het ziekenhuis werden Henk
en Gerda van elkaar gescheiden.
Gerda: ‘Mijn broer werd naar een
andere kamer gereden. Mijn vader
stelde me gerust. “Alles komt goed,
er gebeurt niks. Henk gaat even
naar een andere operatiezaal.” Mijn
vader gaf eerst Henk een aai over z’n
hoofd, daarna mij en verdween door
de klapdeuren. Voordien zwaaide hij
nog even, ik begon te huilen, omdat
hij ons alleen liet. Toen zei de dokter tegen me: “Nou, we gaan je even
rustig maken.” Ik kreeg een spuitje
en verder weet ik niks meer. Na die
behandeling in de operatiekamer
kwamen we weer naast elkaar te
liggen op de intensive care.’
Henk en Gerda lagen allebei aan de
beademing. Ook al waren ze niet bij
bewustzijn, toch reageerden ze die
eerste dagen op hun bezoek. ‘Onze
moeder was heel erg verdrietig toen
ze ons zo zag liggen. Ze zat huilend
aan ons bed en zei dat ze van ons
houdt. Ze vroeg ons te blijven en
zei dat het allemaal weer goed zou
komen. Later zei de dokter dat de
tranen over onze wangen biggelden,’ vertelt Gerda. Henk huilde ook
toen zijn vriendin Anne aan zijn bed
stond en geruststellend tegen hem

praatte. Toen de brand uitbrak had
hij op haar zitten wachten in De Hemel. Tot een uur daarvoor waren ze
samen geweest, maar nadat ze even
bij het vuurwerk hadden staan kijken, wilde Anne naar ‘t Gat van Nederland om haar vriendinnen gelukkig nieuwjaar te wensen. Henk liep
zelf door naar De Hemel, waar zijn
zus zat. “Tot straks in de Hemel,”
had hij ten afscheid gezegd. Maar
het was heel anders gelopen.
Uit het raam gesprongen
Ook de vriend van Gerda, Johan,
was die nacht onderweg naar haar
toe. Nietsvermoedend liep hij vanuit de WirWar de trap op naar De
Hemel, maar sprong de trap af toen
een enorme hitte hem in het gezicht
sloeg. Hij kwam in de keuken terecht. Maar ook daar werd het zó
warm, dat hij moest kiezen: óf verbranden óf uit het raam springen,
net zoals hij iemand voor zich zag
doen. In paniek was die zelfs door
het glas heen gesprongen. Johan
volgde hem niet meteen, maar ging
eerst in het kozijn staan, keek naar
beneden, keek nog eens achterom,
wist niet meer wat hij moest doen
en liet zich vallen. Een groep jongens beneden op straat zag dat
gebeuren. De jongens renden naar
de plek waar hij op de grond zou
smakken, en hebben hiermee zijn
val van zeven meter hoog gebroken.
Hij had een voet gebroken, en door
de hitte in de WirWar een lichte
longbeschadiging opgedaan. Daarom zat hij in een rolstoel, toen hij
Gerda de volgende dag opzocht in
het ziekenhuis. Hij had van Gerda’s
moeder gehoord dat zijn vriendin
en haar broer allebei aan de beademing lagen, maar had verwacht dat
ze gewoon bij kennis zouden zijn.
‘Toen hij onze kamer binnen rolde,
zag hij dat we erbij lagen als twee
doden. Er kwam een slang uit onze
mond, er staken slangetjes uit onze
neus, onze gezichten en handen
waren verbrand en opgezwollen,
en we lagen aan allerhande apparatuur. Daar schrok hij zó van, dat hij
onwel werd, en van de kamer werd
gereden.’ Gerda lag vijf dagen aan
de beademing, Henk zes.

Machteloosheid
Toen Henk na elf dagen naar huis
mocht, leefde hij in een roes. ‘Als
iemand tegen mij praatte, drong het
niet tot me door wat hij zei. Ik was
afwezig. Later ging dat over, maar
mezelf was ik nog niet. Ik wilde
er met mijn vriendin over praten,
maar dat ging niet. Zij had zoiets
van: het is gebeurd en wees blij dat
we er allemaal nog zijn. Er ontstond
wrijving, we kregen steeds vaker
ruzie. Na een half jaar zei ik tegen
haar dat ik zo niet door kon gaan en of ze nu op me wilde wachten of niet
- eerst mezelf terug moest vinden.
Na een aantal gesprekken met een
psycholoog kon ik er weer normaal
over praten en denken. Ik begon
mijn vriendin te missen en wilde
haar weer terug, maar het is niet
meer goed gekomen,’ vertelt Henk.
Hij was naar een psycholoog gegaan,
omdat hij zich geen raad wist met de
angsten en de hallucinaties die hij in
het ziekenhuis had gehad. Henk: ‘In
het ziekenhuis kreeg ik morfine,
waardoor ik fantasie en werkelijkheid door elkaar haalde. Zo was ik
er bijvoorbeeld van overtuigd dat de
dokter me wilde vermoorden. Dus
als hij mij een spuit gaf, dacht ik:
“Daar ga ik dan.” Toen mijn broer
op visite kwam, vertelde ik dat aan
hem. “Dat kan toch helemaal niet,”
zei mijn broer. Maar ik was bloedserieus.’ Die hallucinaties zaten hem
dwars en Henk vertelde ze aan een
psycholoog. Na een gesprek of vier
zei die dat de hallucinaties steeds
over hetzelfde onderwerp gingen:
over machteloosheid, over het je in
een situatie bevinden waarin je de
zaak niet onder controle hebt. Henk:
‘In de brand was ik overgeleverd
aan het lot. Of ik het zou overleven
of niet, daar had ik niks over te zeggen. Dat angstige gevoel beleefde
ik in mijn dromen en hallucinaties
steeds opnieuw. Toen ik die uitleg
hoorde, viel er een last van me af en
was ik van mijn klachten af.’
Angstbeelden
Toen Gerda weer bij kwam was ze
blij dat ze het overleefd had. Maar
dat gevoel verdween toen ze hoorde
hoeveel mensen waren omgekomen.

Veel van hen had ze gekend. Dat
maakte haar zo verdrietig dat ze
ging denken: “Het zou beter geweest zijn als ik ook was overleden.”
‘De psycholoog van het ziekenhuis
kwam om met me te praten, maar
ik draaide mijn hoofd weg. Later
heb ik hem daar mijn excuses voor
aangeboden, maar die man zei: “Dat
hoeft helemaal niet, ik heb vaker
met zulk gedrag te maken.” Thuis
was Gerda nog somber en bang. ‘Na
negen dagen mocht ik naar huis.
Thuis was ik bang voor het donker,
want in De Hemel was de verlichting uitgegaan en toen even later
het vuur doofde was het pikdonker.
Als ik mijn ogen dicht deed, zag ik
vuur voor me. Dus als ik naar bed
ging, moest mijn moeder bij me blijven tot ik in slaap was gevallen. De
slaapkamerdeur mocht niet meer
dicht en de lamp op de overloop
moest blijven branden. Later durfde
ik ook geen kroeg meer in. Kaarsjes,
aanstekers, een open haard, ik was
bang voor vuur geworden. Ook was
ik heel anders tegen de dood aan
gaan kijken. Vroeger had ik daar
een vredig beeld bij gehad, maar
nu ik ervaren had dat je op een hele
nare manier kunt gaan, had ik daar
een angstbeeld over gekregen.’
Gerda ging weer naar school, de
kappersopleiding, maar de meiden
uit haar klas vonden haar erg veranderd. ‘Ik was stil, lachte niet meer,
ging midden op een schooldag zonder iets te zeggen naar huis,’ vertelt
Gerda. ‘Als ik thuiskwam, ging ik
naar mijn kamer om te huilen. Van
het minste of geringste wat mijn
moeder zei, werd ik boos. Ik was
eigenlijk tegen iedereen chagrijnig,
tegen mijn vriend heb ik ook gemene dingen gezegd.’ Op een gegeven moment heeft Gerda’s moeder
haar naar een psycholoog gestuurd.
‘Toen kwam ik bij dezelfde psycholoog terecht als Henk.’
Wat Gerda goed vond aan haar
psycholoog is dat ze alles zonder
schaamte met hem kon bespreken.
Ook zei hij tegen haar dat ze moest
stoppen met denken dat ze beter
dood had kunnen zijn, omdat ze
het niet voor niets had overleefd.
‘Probeer weer jezelf te worden, ook
voor je vader en moeder. Want zij
hebben er ook last van als jij niet
meer kunt slapen en continue bang
bent. Dat heeft mij erg geholpen,’
vertelt Gerda.
Verdriet
Gerda’s somberheid en prikkelbaarheid had niet alleen met angsten
te maken, maar ook met verdriet.
‘Ik was erg verdrietig, niet alleen
omdat wij allemaal bijna dood zijn
gegaan. Om veel meer dingen. Toen
wij na de brand in café de Molen
zaten te wachten, heb ik veel oogcontact gehad met een jongen waar
ik acht jaar mee in de klas heb geze-

Voorwoord

Beste lezer,
Voor u liggen twee pagina´s over
de psychologische en sociale gevolgen van de ramp voor verschillende groepen van getroffenen.
Naast aangrijpende getuigenissen van enkele getroffenen en
oud-pastoor Berkhout, treft u een
uitleg aan van wat de nazorg kan
betekenen voor dorpsgenoten die
nog worstelen met de gevolgen
van de ramp. Er zullen misschien
lezers zijn die bij het zien van
deze pagina´s zullen denken: Maar
de ramp is alweer 3 jaar geleden,
zijn er dan nog steeds zoveel problemen dat daar zo uitgebreid bij
moet worden stilgestaan?
Nu, bijna 3 jaar na de ramp, kan
worden vastgesteld dat veel getroffenen erin zijn geslaagd de
draad weer op te pakken. Een
grote groep heeft de gevolgen van
de ramp tezamen met familieleden en vrienden verwerkt; een
andere groep heeft (aanvullende)
steun gezocht en gevonden bij
lotgenoten of supporters en weer
een andere groep is op de been
geholpen door hulpverleners en
begeleiders in de nazorg.
Verloren jaren
Maar zijn alle getroffenen met
verwerkings- of andere problemen nu ook onder de pannen? Die
vraag kan helaas nog niet met ja
worden beantwoord. Nog steeds
ontvangen wij signalen dat er
mensen zijn die heel goed hulp
zouden kunnen gebruiken, maar
die hulp niet zoeken. Daar zijn
verschillende redenen voor. Zo
zijn er mensen die hun problemen
verdringen om maar verder te
kunnen gaan, of die hun problemen verbergen om niet de indruk
te wekken dat zij minder sterk zijn
dan anderen. Zulke mensen leiden
soms een veel zwaarder leven dan
zou hoeven als ze alsnog steun of
hulp zouden zoeken bij de verwerking van hun problemen. En die
problemen zijn een normale reactie op een abnormale gebeurtenis
(de ramp), zodat het aanvaarden
van steun en hulp niets te maken
heeft met hoe “sterk’ je bent. Je
bent integendeel sterk als je wel
steun of hulp zoekt, want dat kan
heel veel verschil maken. Zo zei
een jongere die eindelijk de moed
had gevonden hulp te zoeken bij
een psychologe, dat de twee jaar
die waren voorafgegaan aan die
hulp verloren jaren waren geweest.
En dan heb je de mensen die hun
eigen leed minder belangrijk vinden dan dat van anderen en zich
er daarom voor schamen steun of
hulp te zoeken. In het interview
met psychologe Bettina Aler op
deze pagina wordt daar nader bij
stilgestaan. En ook mensen van
wie je het niet onmiddellijk zou
denken, zoals omwonenden, kunnen aan de ramp emotionele problemen hebben overgehouden. Zo
hoorde ik van een omwonende die
geknakt was door de aanblik van
verbrande jongeren die de huid
van hun armen en handen achter
zich aan sleepten. Hij vertelde een
vriend dat er een grens is, niet alleen aan de pijn die je zelf kunt
verdragen, maar ook aan de pijn
die je in anderen kunt verdragen.

ten. Hij zag knalrood en was spierwit tegelijk en zijn kleren waren
grotendeels weggevaagd. Later is
hij tijdens een operatie overleden.’
Verdriet had ze ook om de jongeren
die zijn overleden. ‘Toen het kermis
was, dacht ik aan de mensen die een
stukje verderop op de begraafplaats
liggen. Doodnormale jongeren die
geen mens kwaad deden. Laatst
zei een moeder nog tegen mij: ‘Hij
gooide zijn schooltas altijd neer en
rende naar boven. Dat zie ik nu niet
meer, ik hoor zijn stem niet meer,
ik ga hem steeds meer missen.’
Henk beleeft het anders. Wat hem
vooral bezighoudt is dat iets wat in
het tijdsbestek van een seconde gebeurt, je hele leven kan veranderen.
Hij is blij dat hij het heeft overleefd,
maar vergeten zal hij het nooit. ‘Als
ik iemand tegenkom in de kroeg en
ik omhels hem of houdt hem even
vast en dan de littekens, de bobbelige huid op zijn rug voel, dan sta ik
weer even stil bij wat er is gebeurd,’
zegt Henk. Gerda heeft dat ook. ‘Het
raakt je,’ zegt ze ‘als je iemand die je
al jaren kent, nu met littekens ziet.’
Onder elkaar
Henk en Gerda hebben, behalve
aan de psycholoog, veel gehad aan
een praatgroep onder leiding van
pastoor Berkhout en aan een week
in Lourdes. Het Anker organiseerde
de reis voor getroffenen van de
Nieuwjaarsbrand naar dit bedevaartsoord de mensen die mee waren gegaan vormden in de loop van
de week een hechte groep. Iedereen
kreeg de ruimte om te praten over
wat hij had meegemaakt. ‘Behalve
ernstig verbrande mensen, ouders
van overleden jongeren en hun kinderen, waren er ook veel mensen zoals wij bij, die weinig uiterlijk letsel
aan de brand overgehouden hebben,
maar innerlijk veel te verwerken
hadden,’ zegt Gerda. ‘We konden
praten over wat er gebeurd was en
omdat iedereen op de een of andere
manier bij de brand betrokken was,
was daar ook veel behoefte aan. De
pastoor en een psycholoog van Het
Anker kwamen af en toe een praatje
maken. Als er iets was, kon je naar
hen toe komen, dan gingen ze even
met je apart zitten.’ Henk heeft het
ook zo ervaren.
Gerda: ‘De sfeer in Lourdes was erg

En die grens was in zijn geval
overschreden.
Praten met lotgenoten helpt!
Van harte hoop ik dat omwonenden en omstanders die kampen
met verwerkingsproblemen of
welke problemen dan ook als
gevolg van de ramp, alsnog hun
weg naar de nazorg zullen weten
te vinden. De nazorg is namelijk
tevens voor hun bestemd. En ook
familieleden, vrienden, klasgenoten en andere betrokkenen die het
(te) zwaar voor de kiezen hebben
gehad, maken aanspraak op steun
en hulp.
En als je dat te confronterend
vindt, dan hoef je helemaal geen
afspraak te maken met een psycholoog. Kom eens naar een lotgenotenbijeenkomst op Het Anker.
Als je kind als gevolg van de ramp
zichtbaar of niet-zichtbaar letsel heeft opgelopen, kun je bijv.
aanschuiven bij de groepen voor
vaders of moeders. Niemand kijkt
er van op als je eerst de kat uit de
boom kijkt en alleen maar luistert.
En als je zover bent dat je mee
kunt doen met de gesprekken in
de groep, dan zul je merken dat
het enorm kan opluchten om ervaringen met lotgenoten te delen. En
als er problemen overblijven waar
je niet op eigen kracht uitkomt,
dan kun je later altijd nog zien of
je contact legt met een psycholoog
of maatschappelijk werker.
Inmiddels organiseert Het Anker
voor zes lotgenotengroepen activiteiten, zoals lezingen, cursussen
en ontspanning. Als er voldoende
belangstelling voor is, dan zullen we graag bijeenkomsten en
activiteiten
organiseren
voor
andere groepen lotgenoten, zoals
omwonenden, vrienden, broers en
zusjes of hulpverleners. Schroom
dus niet om ons te bellen!
En als je het een te grote drempel
vindt om naar een lotgenotengroep te gaan, dan kun je ook een
zorgbegeleider of supporter vragen om bij jou thuis een gesprek
te voeren.
Mensen die denken steun of hulp
nodig te hebben, maar die niet
durven te zoeken wil ik tot besluit
het volgende zeggen: Als mens
zijn we allemaal even belangrijk.
Voor de mensen die van je houden ben je zelfs onmisbaar. Denk
dus niet dat jouw welzijn minder
gewicht in de schaal legt dan dat
van anderen. Doe jezelf en de
mensen die van je houden daarom
niet tekort en zet de stap naar de
nazorg als dat voor jou verschil
kan maken. Je kunt ons bellen op
telefoonnummer 411222 of bij ons
langskomen op Julianaweg 192d.
Graag tot ziens!
Klaas Bond

rustgevend. Het is een bedevaartsoord voor Maria. Ik heb een groot
Mariabeeld meegenomen, dat vond
ik verschrikkelijk mooi. Het staat
op mijn kamer als ik ergens mee
zit, dan praat ik tegen het beeld.
Naar mijn idee luistert Maria dan.’
Henk heeft ook iets meegenomen
uit Lourdes, maar bidt niet alleen
tot Maria. ‘Als ik bid, bid ik tot iedereen die luistert. Iedereen gelooft
op zijn eigen manier.’ Al zijn ze het
wat het geloof betreft niet over alles
met elkaar eens, wel geloven ze allebei dat je als mens meerdere levens
krijgt. ‘Misschien is alles al gepland,
dat weet je niet, maar iedereen doet
in het leven verschillende ervaringen op. Als je na een aantal levens
genoeg ervaring verzameld hebt,
kom je in een perfecte wereld,’ licht
Henk toe.
Veranderd
Ze zijn allebei veranderd door de
ramp. Behalve dat ze meer over
de zin van het leven en het leven
na de dood nadenken, zijn ze ook
voorzichtiger geworden. Positief
vindt Gerda dat ze nu volwassener
is en minder onzeker. ‘Vroeger werd
ik echt boos als iemand zei: Wat zit
je haar stom. Nu denk ik: Jij vindt
dat stom, maar ik niet.’ Ze geeft nog
een voorbeeld: ‘De eerste maanden
na de brand kon ik over mijn toeren
raken als iemand zei: Je hebt niks,
wees maar blij dat je er zo goed van
afgekomen bent. Nu denk ik: “Ze
weten niet waar ze het over hebben.
Ik heb veel verdriet gehad en heb
dat soms nog, maar dat hoeven zij
niet te weten.’”
Henk heeft ook een verandering
in positieve zin ondergaan: ‘Als
ik vroeger ergens voor gevraagd
werd, sloeg ik dat vaak af omdat ik
dacht dat een ander dat beter kon
dan ik. Die houding heb ik nu niet
meer. Ook durf ik nu een droom
waar te maken. Ik wilde altijd graag
housemuziek draaien, maar dacht
steeds: Dat lukt mij toch niet. Na de
brand heb ik een draaitafel en een
mengpaneel gekocht. Daar rommel
ik nu wat mee aan. Ik leef nu en wil
er wat van maken.’
Interview: Nynke Feenstra

Een laatste aai over haar bol
Beide dochters van Detlef Grossmann waren in de nieuwjaarsnacht in De Hemel. Ze werden
dezelfde nacht in het Sint Lucas
ziekenhuis in Amsterdam opgenomen. Met de oudste, Carolin
(16), ging het redelijk. Ze was
dertig procent verbrand en had
eerst geen intensive care nodig.
De jongste, Christin (15), was er
echter slecht aan toe. De artsen
waren de hele dag met haar bezig. ‘We hebben de artsen die dag
wel tien keer horen zeggen dat ze
het niet zou halen. Om drie uur
‘s middags kregen we het bericht
dat ze haar gingen overplaatsen
naar het brandwondencentrum
in Aken,’ vertelt Detlef Grossman.
‘Wij wilden mee en tegen Carolin,
die goed bij kennis was, zeiden
we: “We moeten even naar Aken,
morgen komen we terug.”
Onderweg naar Aken
‘Christin was altijd op stap met
haar vrienden. Als ze thuis kwam,
dan was het “Ma, we moeten op tijd
eten, want ik moet om kwart over
zes weer weg” .’Ze was altijd actief,
had veel feestjes en kwam bij wijze
van spreken alleen thuis om te eten
en te slapen’, vertelt Detlef. ‘Dus
toen mijn vrouw Bärbel en ik naar
het brandwondencentrum in Aken
reden, hadden we dezelfde gedachten. We wilden haar voor geen goud
kwijt. Maar we hadden gezien hoe
erg verbrand ze was. We hadden
het gevoel dat de artsen haar tegen
beter weten in, in leven probeerden
te houden.’
‘Wij arriveerden een half uur later
dan Christin in Aken. Terwijl ze
werd klaargemaakt voor een operatie, hadden wij een gesprek met
de artsen. Zij vertelden dat Christin
vijfennegentig procent verbrand
was en wat ze wilden doen om haar
te redden. Mijn vrouw en ik keken
elkaar aan en vroegen of het voor
Christin niet beter was als ze de behandeling zouden stoppen. Maar de
artsen vonden dat zij dat niet konden doen: “Wij hebben Christin uit
Nederland gekregen, dus wij moeten wel helpen” antwoordden ze.’
Beide dochters kritiek
De volgende dag reden de Grossmanns terug naar Amsterdam.
Carolin was erg achteruit gegaan,
ze lag aan de beademing en was in
coma. De artsen konden niet zeggen welke kant het op zou gaan. Nu
was de toestand van beide dochters
kritiek. ‘Heen en weer rijden, was
het enige wat we konden doen. Verder waren we machteloos,’ vertelt
Detlef. Als hij en zijn vrouw in Amsterdam waren, telefoneerden ze
om de paar uur met Aken. Waren ze
in Aken, dan belden ze met Amsterdam. Ook had Detlef steeds contact
met zijn maat Dick Bos. ‘Hij was
mijn steun en toeverlaat. Als wij
in Aken waren, bezocht hij Carolin.
Hij belde ons om te zeggen hoe het
met haar ging. Ook regelde hij van
alles voor me.’ Christin werd bijna
iedere dag geopereerd. In de achttien dagen die ze nog geleefd heeft,
zo’n vijftien keer, schat Detlef. ‘Op
een dag is ze tijdens zo’n operatie
weggevallen en gereanimeerd. Ze
wisten haar terug te halen, maar
konden niet zeggen in welke mate
de hersenen beschadigd waren.
Toen kreeg ik het gevoel dat ze
aan het experimenteren geslagen
waren.’ Detlef belde ten einde raad
zijn huisarts Agatha Schilder en
zei: ‘Ze hebben haar gereanimeerd,
maar daar is ze niet mee geholpen.
Ze is aan één oog blind. Haar neus
en één oor zijn weg. Een arm moet

geamputeerd worden. Ze is bijna
helemaal verbrand en heeft nu
ook nog een hersenbeschadiging.
Dit moet stoppen.’ De huisarts adviseerde hem niet uit Aken weg te
gaan voor hij duidelijke afspraken
met de chef-arts had gemaakt. ‘Dat
heb ik toen gedaan. Maar achteraf
dacht ik: “Ze houden zich er toch
niet aan. Ze doen van alles en nog
wat, terwijl ik denk: laat een mens
waardig sterven.”
Hoop
Of ze het horen kon weet Detlef
niet, maar hij zei meer dan eens
tegen Christin: ‘Meid, als je blijven
wilt, blijf. Wij staan voor je klaar,
we zetten alles opzij om voor je te
zorgen. Maar als je gaan moet, ga.
Dan zijn wij niet boos. We blijven
van je houden en je bent altijd in
onze gedachten.’ Detlef had al plannen gemaakt voor een verbouwing
van zijn huis, zodat beneden een bed
kon staan voor Christin. Voor als ze
het zou redden. ‘Ik weet, je moet de
realiteit niet uit het oog verliezen.
Maar hoe langer ze in leven bleef,
hoe meer hoop ik kreeg. De artsen
hadden gezegd, drie à vier weken.
Komt ze daar doorheen, dan is het
grootste gevaar geweken. Dus ik
dacht: “Nog tien dagen, nog een
week”. Maar na achttien dagen is ze
toch gegaan.’
Die dag waren de Grossmanns in
Aken. Op Christins kamer was het
onrustig. Het was een komen en
gaan van artsen en verpleegkundigen, de een na de ander draaide aan
de knoppen van de apparatuur. ‘Ze
stelden ons nog gerust. Omdat we
het gevoel kregen dat we in de weg
zaten, besloten we naar het hotel te
gaan. ‘s Nachts om vijf over twaalf
ging mijn mobiele telefoon. Alleen
de artsen en mijn maatje hadden
dat nummer, dus ik wist: slecht
nieuws. Ik begon over mijn hele
lichaam te beven. Toen kregen we
de boodschap dat ze was overleden.
Op haar kamer aangekomen, zagen
we dat er iets rustgevends van haar
lichaam afstraalde, iets vredigs. Ik
pakte haar hand en dacht: “Voor jou
is het beter zo. Je hebt gevochten
als een tijger, maar je hebt de strijd
verloren”. Mijn vrouw en ik knielden naast haar bed, pakten haar
hand en aaiden over haar bolletje.
Na een tijdje keken we elkaar aan.

“Als we nu niet gaan, kom ik hier
nooit meer weg,” zei ik. We gaven
haar een zoen, aaiden nog eens over
haar bolletje en zijn gegaan.’
Zware taak
Onderweg naar Amsterdam belde
Detlef zijn maat. “Zorg ervoor dat
Carolin niet te horen krijgt dat haar
zusje is overleden,” vroeg hij hem.
Want als ze via het nieuws op de t.v.
zou horen dat een van de slachtoffers van de cafébrand in Volendam was overleden, zou ze zelf de
conclusie kunnen trekken dat het
Christin was. Daarna belde Detlef
naar Beverwijk. Want Carolin was,
toen ze na veertien dagen weer bij
kennis was, naar het brandwondencentrum overgeplaatst. “We
zijn onderweg naar Beverwijk,”
zei Detlef tegen de verpleegkundige die opnam. “Zorg ervoor dat
niemand aan Carolin vertelt dat
Christin overleden is. Dat wil ik
haar zelf vertellen.” Vier dagen
eerder was Carolin voor het eerst
aanspreekbaar geweest en hadden
de Grossmanns haar verteld hoe
erg haar zusje er aan toe was. Nu
moesten ze haar vertellen dat ze
was overleden. ‘Dat was een van
de zwaarste taken in mijn leven. Ik
heb snel gesproken, maar de emoties die daarbij loskwamen...dat
was geen pretje. Maar ook dat
hebben we gered en toen moesten
we binnen drie dagen alles regelen
voor de begrafenis.’
Troost
‘De pastoor kwam bij ons thuis.
Hij heeft een rustgevende uitstraling, kan goed luisteren. Dat heb je
op zo’n moment nodig. De pastoor
vroeg: “Je bent Duitser, dus wil je
een Duitse begrafenis?” “Nee, het
is mijn dochters begrafenis,” antwoordde ik. “Het moet een Volendamse uitvaart worden.”
Detlef wilde dat Carolin er ook bij
zou zijn. Hij zei tegen de verpleging in Beverwijk: “Of jullie nu een
duikboot sturen of een helikopter,
maar mijn dochter komt naar de
begrafenis.” Eigenlijk had ze nog
tien dagen moeten blijven, maar ze
lieten haar vanwege de begrafenis
eerder gaan.’Detlef had erg tegen
de uitvaart opgezien. Toen hij die
maandag de kerk binnenkwam,
schoten hem de tranen in de ogen.

Het isolement van het
rouwproces doorbreken

Oud-pastoor J. Berkhout (63 jaar)
Pastoor Berkhout kende het gezin
Grossmann nog niet toen hij Christin bezocht in Aken. Zij was toen
slapende. Gezien de ernst van haar
verbrandingen wist de pastoor dat
zij waarschijnlijk niet zou blijven
leven. Pastoor Berkhout bezocht
Detlef en Bärbel na Christins overlijden thuis, toen hij hoorde dat zij
haar vanuit de kerk wilden begraven. ‘Detlef Grossman vertelde wat
er de afgelopen weken was gebeurd.
Tegen zijn dochter had hij gezegd
toen zij nog leefde: “Christin, als

je blijft leven,
zullen wij voor
je zorgen. Niets
zal ons te veel
zijn. Maar als
het niet gaat,
dan
mag
je
ook
gaan.”
Een vader die
zoiets
tegen
zijn kind zegt,
dat is zo lief,
dat roerde mij
tot tranen toe,’
vertelt pastoor
Berkhout.
De
pastoor
wilde
dat de uitvaart
recht zou doen
aan
Christin.
‘Verschillende
mensen
kwamen naar voren
om iets voor te
lezen of te zeggen en Christins
klassenleraar
vertelde
wat
voor meisje Christin op school
was geweest. Aan het einde van de
dienst is Christins lievelingsmuziek
gedraaid. Ze had voor Sinterklaas
een CD gekregen die ze dagelijks
beluisterde. Het nummer dat in de
dienst is gedraaid, heet Dancing
with the Devil. Dat was heftige muziek voor in een kerk, maar het was
háár muziek. Voordat de muziek ten
gehore is gebracht heb ik als inleiding gezegd: “Christin heeft inderdaad gedanst met de duivel. Want
het Hemeltje veranderde in een hel.
Maar nu danst ze met de engelen in
de hemel.”

Isolement
Een aantal maanden later besloot
pastoor Berkhout een aparte gespreksgroep voor ouders van overleden kinderen op te zetten. Hij
nodigde alle ouders uit voor een bijeenkomst op de pastorie. ‘Die eerste
avond hebben de ouders elkaar verteld wat er was gebeurd: hoe nieuwjaarsnacht was verlopen, hoe hun
kinderen waren gestorven, hoe de
uitvaart was geweest. Het was een
emotionele en betrokken avond,’
zegt de pastoor. Sindsdien komt de
groep ouders eens in de zes weken
bijeen. ‘De ouders komen graag,
maar vinden het ook zwaar om over
hun verlies en emoties te praten.
Maar omdat ze hun pijn dagelijks
voelen, is het beter als ze daar iets
mee doen. Bovendien kunnen mensen die een rouwproces doormaken,
geïsoleerd raken. Door contact met
andere ouders, lotgenoten, kunnen ze hun isolement doorbreken.’
Berkhout vertelt hoe het komt dat
iemand die een dierbare verloren
heeft, geïsoleerd kan raken. ‘Als
de overledene ligt opgebaard, staan
mensen om je heen en zeggen: “Je
kunt op me rekenen, bel maar, ik
kom.” Maar het leven gaat door en
in de weken daarna zie je dat een
aantal vrienden wegblijft. Anderen
blijven wel komen, maar praten
over koetjes en kalfjes en vragen
niet: “Hoe gaat het nu?” Ook zijn
er mensen die er wel over komen
praten, maar zij luisteren niet echt.
Zij geven veel adviezen: “Je moet
het zus doen, of zo”, ”Je bent nu al
een half jaar verder.” En dan zijn er
de mensen die het met je delen. Die
hebben soms geen woorden nodig,

‘Ik had wat klasgenoten verwacht
en haar vrienden. Maar de hele
kerk zat vol. Zoveel medeleven van
de bevolking had ik niet verwacht.
Achteraf hoorde ik van mensen op
straat en van collega’s dat het een
van de mooiste begrafenissen is
geweest. Dat had de pastoor goed
gedaan.’ Detlef is de pastoor ook
dankbaar voor de gespreksgroep
die hij voor de ouders van de
overleden jongeren heeft opgezet.
Detlef heeft daar veel steun aan.
‘Het is goed dat we ons verdriet
kunnen delen. Je weet precies hoe
de ander zich voelt. Ook steken we
wat van elkaar op. Want al voel je
hetzelfde, toch gaat iedereen daar
op zijn eigen manier mee om. Zo
had ik veel moeite om de kamer
van mijn dochter binnen te lopen.
Een van de ouders gaf mij een tip:
“Zet de deur een stukje open.” Dat
heb ik gedaan. De volgende dag
heb ik de deur een zetje gegeven.
Na een dag of vier stond hij open.
Nu loop ik regelmatig binnen. Wel
heb ik er moeite mee haar spullen
aan te raken. In haar agenda bladeren bijvoorbeeld, vind ik toch
een inbreuk op haar privacy. Wel
gebruik ik haar tandenborstel. De
haren staan inmiddels alle kanten
op, maar als ik hem weggooi, ben
ik hem definitief kwijt. Dat geldt
voor al haar spullen. In haar kamer is nog niets veranderd, haar
schoolboeken liggen nog op tafel.
Het is geen museum, we gebruiken
de kamer wel voor logees. Maar als
ik haar spullen weg zou gooien, zou
ik het idee hebben dat ze niet heeft
geleefd.’
Petje af
Carolin hoefde na de begrafenis
niet terug naar het ziekenhuis.
Eerst kwam een wijkverpleegkundige dagelijks haar wonden verzorgen, later deed haar moeder Bärbel
dit. ‘Na zo’n periode van ellende
had Carolin een duwtje nodig. Ze
was zestien en een half. Haar lange
blonde haar was er af. En toen haar
handen verbonden waren, kon ze
zich niet opmaken. Dus als puber
heb je dan de neiging om binnen te
blijven. Haar vrienden kwamen wel
op bezoek, maar ik kreeg het gevoel
dat ik haar over een drempel moest
helpen. Daarom heb ik haar een
baantje bezorgd op kantoor. Want
ze moest haar zelfbewustzijn weer
opbouwen en dat doe je niet thuis.
Nu werkt ze bij Justitie in Amsterdam en volgt daarnaast een computeropleiding.’
Detlef begint tegen Carolin wel
eens over Christin. Maar een echt
gesprek over haar komt niet op
gang. ‘Als het moment komt waarop ze wel over Christin wil praten,
staan mijn vrouw en ik klaar. Dat
hebben we meer dan eens tegen
haar gezegd. We wachten tot ze er
zelf over begint. Dit heb ik ook met
mijn psycholoog besproken.’ Detlef
heeft gemerkt dat hij met zijn levenservaring over andere dingen
nadenkt dan een jongere. ‘Vaders
en moeders en opa’s en oma’s
vragen zich af: hoe moet dat met
verkering, met kinderen krijgen,
met werk. Jongeren niet. Zij leven
nu, van dag tot dag. Als een meisje
dat vijftig procent verbrand is, zich
voor de spiegel staat op te maken
met een hand waar twee vingers
aan missen, neem ik mijn petje
voor haar af. Zij pakt het leven
weer op, als ouder moet je haar de
nodige steun geven. Laten voelen
dat je trots op haar bent en niet je
zorgen voor later aan haar opdringen. Dat heb ik zelf zo ervaren met
Carolin.’

zij zijn er alleen maar. Zij zijn op de
gedenkdagen aanwezig, sturen een
bloemetje.’
Op elkaar aangewezen
Ook in Volendam gaat het leven
weer verder. ‘Zo nu en dan hoor
ik geluiden als ‘We weten het nu
wel, zo kan het wel weer, we gaan
weer over tot de orde van de dag’.
De mensen in Volendam zijn moe
geworden van de emoties die de
nieuwjaarsbrand heeft opgeroepen.
De ouders raken daardoor steeds
meer op elkaar aangewezen als
ze over hun verlies willen praten.
Terwijl het dagelijks leven voor hen
juist vanaf het tweede jaar zwaarder is geworden. Toen pas is doorgedrongen dat de geliefde weg is en
niet meer terugkomt. Dit kan mensen depressief maken,’ legt pastoor
Berkhout uit. Detlef Grossmann
nam van het begin af aan deel aan
de gespreksgroep met de ouders.
Pastoor Berkhout: ‘Ik waardeer de
inbreng van Detlef zeer. Hij kan
zijn gevoelens goed laten zien. Het
ene moment kan hij somber zijn en
zeggen: “Wat doet het leven er nog
toe als je je dochter op deze manier
hebt verloren?” Het andere moment
komt zijn vechtlust naar boven en
kan hij de hele groep voor iets motiveren.’
Loslaten
Wat bovenal duidelijk is, is dat
ouders hun kind vreselijk missen.
De pastoor benadrukt nog eens
hoe zwaar het verwerkingsproces
voor de ouders is. Maar hij is er
van overtuigd dat het beter is om
er desondanks toch over te praten.
‘Je moet er doorheen, anders blijf
je met je gevoel zitten. Het doel
van zo’n rouwproces is dat je uiteindelijk tegen de overledene kunt
zeggen: “Ik mis je vreselijk, maar
het is goed zo. Ik laat je los, je mag
zijn waar je bent.” Maar het is heel
moeilijk om zo ver te komen.’
Interview: Nynke Feenstra

Vacature

Het Centrum voor reïntegratie en nazorg Het Anker (CRN Het Anker) is het ene loket
voor alle (hulp)vragen van de getroffenen van de Nieuwjaarsbrand. Het centrum begeleidt bij (her)intreding op de arbeidsmarkt en bij het vinden en voltooien van een passende opleiding/scholing. Bovendien is het centrum een belangrijke schakel tussen de
getroffen jongeren en de vele tientallen instellingen waar zij een beroep op kunnen doen
voor (na)zorg, zoals de instellingen voor psychosociale nazorg. Niet alleen de jongeren
maar ook andere groepen getroffenen kunnen terecht bij CRN Het Anker, zoals naaste
familie, nabestaanden van overleden slachtoffers, hulpverleners en andere betrokkenen.
Wegens vertrek van een collega zijn wij voor ons team op zoek naar:

EEN MEDEWERKER SECRETARIAAT M/V
(voor 24-32 uur per week)
De medewerker secretariaat is belast met de secretariële ondersteuning van de medewerkers van het CRN Het Anker bij de uitvoering van hun taken.

Je taken

• verzorgen (openen, registreren en verspreiden) van de inkomende communicatie
(brieven, e-mails, documentatie, enz.),
• verzorgen (registreren en verzenden) van de uitgaande communicatie,
• archiveren van inkomende en uitgaande communicatie,
• aannemen van telefoon en ontvangen van bezoekers,
• assistentie bij uitvoering werkzaamheden SSNV (uitkeringen en mailingen),
• bijhouden van documentatie over diverse regelingen,
• verzorgen van de interne communicatie,
• voorbereiden van diverse overlegsituaties en bijeenkomsten,
• opstellen van notulen van intern overleg,
• verzorgen van eenvoudige schriftelijke correspondentie,
• beheer van de kleine kas,
• bijhouden van het tijdsregistratiesysteem,
• uitvoeren van administratieve werkzaamheden.

Wij vragen

• afgeronde Havo-opleiding en minimaal 2 jaar ervaring op het gebied van
secretariële ondersteuning,
• ervaring met het werken met Windows, Microsoft Office (Word, Excel) en
Microsoft Outlook.
Wij zoeken een kordate, initiatiefrijke collega die ons op de vele terreinen waarop CRN
Het Anker actief is, optimaal wil ondersteunen.

Wij bieden

Een werkomgeving waarin je een directe bijdrage kunt leveren aan de verbetering van
het welzijn van de getroffenen van de Nieuwjaarsbrand. Je komt te werken binnen een
team van enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar. Het salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring.

Informatie en reacties

Voor meer informatie over de functie en arbeidsvoorwaarden kunt je terecht bij Petra
Kras, bureaumanager van CRN Het Anker, telefoonnummer 0299 – 4 11 222.
Schriftelijke reacties kunt je vóór 10 december 2003 richten aan CRN Het Anker, Julianaweg 192 d, 1132 DL Volendam, t.a.v. Petra Kras, of via info@crnhetanker.nl

Nú ga ik er écht een
punt achter zetten!
Een veel gehoorde zin hier in Volendam. Evenals: Het heeft lang genoeg geduurd, ik sluit die periode
af en we gaan gewoon door. Hoeveel punten zijn er al gezet en hoeveel zijn er wel niet weer gevolgd
door een zin en weer een punt en
nog een punt en nog één? Het lijkt
wel alsof de brand niet afgesloten
kan worden. Is dat zo? Kunnen er
geen punten gezet worden? Kan
die deur niet dicht? Natuurlijk kan
die deur dicht!!
Over deuren gesproken. Iedereen
kent wel zo’n kledingkast waar
alle kleren zo gehaast en rommelig
ingegooid zijn. Bij elke poging om
de deur van die kast dicht te doen,
vallen er bij de minste of geringste
aanraking van die kast spontaan
kleren op de grond. Stel je nou eens
voor dat die kleren al je gevoelens,
gedachten en beelden zijn die je
naar aanleiding van de brand hebt.
Ze lagen netjes of redelijk netjes
geordend in de kledingkast, totdat
er plotseling brand was en gebeurtenissen, gevoelens en gedachten elkaar in een razend tempo opvolgden.
Alle kleren werden door elkaar en
uit de kast gegooid. Om weer verder
te kunnen heb je al die kleren gauw
weer in de kast gegooid en nu wil hij
niet meer dicht. Eventjes lukt wel,
maar een vraag, het nieuws, lopen
langs de dijk, sirenes…. Alles wat
aan de brand doet denken trekt de
deur weer open, waardoor al die
kleren weer opnieuw op de grond
vallen. Gedachten, gevoelens en
beelden van de brand komen weer
boven. Verwerken is in dit voorbeeld het stuk voor stuk bekijken
van deze kleren. Zo kan dat zware
gevoel blijken te bestaan uit een
schuldgevoel, een gedachte: had
ik nou maar anders gehandeld, een
stilstaand beeld van de hectiek op
de Dijk… en nog veel meer. Door al
deze gevoelens, gedachten en beelden één voor één te bekijken komt
er weer orde in de chaos en krijgen
de verschillende kleren weer netjes
een plekje in de kast. De herinneringen gaan hierdoor niet weg, die liggen op de plank, maar de kastdeur
kan nu wel weer dicht.
Leuk zo’n vergelijking, maar hoe
doe je dat; kleren bekijken en in
de kast leggen? Praten over je
ervaring is een manier. Maar ook
schrijven over de brand kan helpen

Linda Renes
Maatschappelijk werker SMD en
lid van het Nazorgteam
om weer orde te krijgen in de chaos.
Dit praten en schrijven kan gaan
over verlies, wat je nog had willen
zeggen tegen die ene overleden
persoon, de dingen die je achteraf
anders had willen doen en dat wat
wel goed ging. Soms heb je zo hard
de deur dicht geduwd, dat je deze
ondanks dat hij uitpuilt, niet meer
open krijgt. Dan wordt het tijd om
hulptroepen in schakelen om samen
de deur open te trekken, de kast op
te ruimen, de deur weer dicht te
doen en een punt te zetten. Die punt
is niet het einde, maar het begin van
een volgende alinea, een nieuwe
fase waarbij de brand een minder
prominente plaats in neemt dan
voorheen.
Reacties:
lrenes@nazorg-volendam.nl
tel. 0299-411222
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