
GG&GD in het tel<en
van Volendam

De tragische gebeurtenissen waarmee in Volendam het nieuwe
jaar werd ingeluid, brachten honderdèn hulpveÍleneÍs uit de

wiide omtrek op de been. Onder hen vele collega's van de

GG&GD in Amsterdam. Zii deden hun werk temidden van grote

ontreddering, De samenwerking verliep uilstekend, maar

'Vier naclrten ntet een

verbrcud kincl

rctnclge.s.jouv,tl'

Ettie ter Ave6t bemande die facrt de CPA,

samen met haar.ottegJs Reié Sta9e6 er

henk Eteker. Het nieuv,re jaar vas l8 rninu

ten oud Loen de €erte Ír€tdiiqen klamen.

'Atte 112 betten ticlrtten op. Eef.afébaas

zei:'Er iaai hier e.n aantatverbEnde

mensenl Mereen daama hoorder we:'Ze

spange. aai de achlerkant naar benede.l Het was lreetsnetduide

tijl dat er iets veÍschrikketijks gaande was.'

De samenweÍkjrg, vertetl ze, was lantAljs.lr. In kofte tijd waren

de eeEte anb!tai.Ès op pad, aàigrcnzeide CPAs om arin€niie
!erzo.ht, teldingge!enden opqeroepen, paiii.utiere er !rijvittige

hutp!erteiÉts qeadiveerd ei ziekenhulzen qe(aaÉ.huwd. Aiderc

.otteqJs aÍivèerde. en de veÍbindingscomnaidoraqen ging ri.h

ting Votendam, oÍr daar het ge(ondenvervoer ter ptaatse te rege

tei. 0p de CPA v/eÍd een a.tiecentrum ingeri.ht van ,raaruit de tei

diiggevenden op íEteglsclr nlveau konden operercn.

De opschalinq, het inzetten van hutpverteneÉ en teidln!gevenden

uit de wijdere omtrck, vertjep vtot, maar een qÍoot probteeÍr was

het eroÍme aaitat íachtoffer ef hei feit

dat deze oler een !Íaot g-"bjed door parti-

cL tieren rerden gelrotper. Buurtbeworer

hietden aÍrbulances aan iog loor dèze de

opstetplaats kord€n b€Eiken. Ettie ziei hel

ats een legeven. Beter lrad lrel riet ge

Iund, ]s haar o!eriuiqing- 'WaLje Coet, is

in at je profersioiallteit !.,reÍkafspnken

maken, je daaraaf houden ef verirou,le.

op de vakbekvÉamheid var je cottegJs teÍ

plaalse. Wij hebbe,r àttemaatéén doetvoor

ose. s€radr de stacrroffers hetpen.Ik !ind

dat we nmen een ontzettend qoede ktus

naan, g.schrcven op een biervittle dat op zijn bulk tag. Ik da.hl:

atzou dlt het taatste zijrr wat jk doe, ik ga ervoor zoqen dat dle

ouder iaar lrun slervende zoon kLrnnen. En hel È leLu <t.'

De ijzeren katmle die Ettie beeaaÍde bteek voor veet .otle!Js een

steun ei gerunneltiig. Pas ra àftoop kwam voor haar de khp. "Ik

voetd€ me te€! en !erdneLig, heb drie dagen lejaikt zonder dat

het optu.lrtle. HeL vreemde !,as; i,r het vertedei heb jk eei keer

. dóbo drèó,"" r"i"ro" "b,.d o9" "
gedrukL gekrcqei. Daar heb ik toei geef Lan van gehad, màar nu,

ia VoteidaÍr, heb ik vier facrten nel dat klid rcndgesjouud. Na

de debiefing in Zaandanr giig hei beLer. Daar 2ag ik mainei Írel
wi€ ik jarei op de auto had qezelen, die zalei ie huiten ats ktejfe

kinderen. Dat Íelativeerlje eiqen verdriet.'

EttiÈ ls, i. atLe traqiek, op!etogen over de cotle!iate nmentrerkii!
en de hatetijkheid die ze eÍlaren heeft. "Votendam zatdenk ik at

tijd een z(akke ptek btjjven, maar de opvais va. de GG&CD is fan

tanlÍh qeween. En de uarnrie vai rniji Íraatje René, onvergele-

trjk."

letd en leQteeqlui loHN DTESVELD ÈN HANsvaN ÍVEENvÀN

,eden dië facrr rui Elke keer heeltlen.,tott
de de ii toe. ze. ,lc \4 titt,u'

opdÉchi hts achtsle auto'naar Voteidan te njdei. Verderc infor

o.Éor botr ""oo.èlóè .d .o..eqeté1 .ó \ó àa.

vrijwetonmogetijk. "Toe. we de dijk opredei Íond k,at over een,'

zeli Jchn, "haddei ,!e Eeer idee ,at er aai de h:.C ias. !rè

zaqen o0k qeen rook, atte€n maar lruiteide mensen voor de deur

Ha.sr "lre namen at lrel rnatenaat nee en qinqen naar tafé d€ Wir
war, oideÍ de Nemet. Het koppel van de eerte yagen lrad ons ver

tetd, dat daar nog stachtoffeÍs ta!€r." De beetden ult het.alé
naan de írannen in hui ziet gebraid. "Toen tr€ er biínenl,va

men... het vas de lret. Het was hatf doikeí het,!as ijs- er jjskold

en daar tagen zes verbËnde nensef op de groid. Het lradden je

eigen kjndercn Iunnen ,ijn.' John: "Ze tagen in lreL wateÍ. Een

jorler had de qewonden naar befedei g€lraatd en nat gemaa[i.

Aan de baÍ zat ook een staclrioffer. Later zaqen we pas dat hij oo<

zrcrt w-. De bÈndweermanie. en parli.utieren die er Naren, ver

tetder dàL het boven was ontruimd. tr tagei atteen twee doden."

Hans en Johf deden wat ze konden, Íraar voetder ziclr ma.hletoos

Ze gavei iníru.ties, deeLdeó zuuríof ujt, bepaatden ,etke stacht

offe6 ats eerte weg moesten en coórdjneeden de transporlen.

l,1aar lrun matenaten LlaEn beperkt ei teteLoicontact was nog

steeds iiet mogetilk. Hait: "De ops.hatinq was noq votop gaande.

De mensei uil de eetsLe ambutances y/are r altemaat mel sta.hlof

fer ondenreg, dus texlrijt,!e naan ofs hooden:'Hij redt het niet,

lrij redt het niet, moenen we wadrten op de memen die kwamei.

0m Lien oler iwee bracrlen John er Hans het taalste stachtoffer

naaÍ hun eige. ambltar.e. Toen pas hoordef ze dat er rog neer

stachtoffeE taqei li het betendefd€ pand, de (aketoe. Hans: 'Tot

dàt momeit had ik nog geer e.lrte paniek qevoeld. lve dachtef da1

het ergne geweeí wat. Ilàar Loei ili in de Kaketoe no! zekeÍ

tv/inti! mensei zag dje van boven hetemaat warei !*braid. toef
had il hPt fiFt meer"

sommigè herinnèringen zullen nog lang piinlirk bliiven. Enkele

direct betrokken collega's van CPA, Ambulancedienst en GHOR,

doen verslag.

De CPA vrouw, die:etf acht jaar taiq ats

verptee!kundiqe op de ambutafc€ reed, kijkt terug op emolionete

weker. 'Als je me vÈagt v/at de meene i.druk heeft gemaakt, dan

is dat één petsoontijk deiaitin die hete qroots.haUge he.tiek. In

ziekenhuÈ Gooi NooÍd in BtaÍicun was eeó jonqen opgenomei die

het absot!ut niet haten zo!. Ze lrinen nlets van hem, behat!e 2iin



Johó: "Getukki! varen er iinriddeG een hoop lrut!!ertefeÉ qearri

,eerd. Een vijvittigersteam dat begon net hel opzett.f vàn lÈ.

ter, €ef arts van de VLl, een hulsat5, eer ENB0'er e. daama ook

oè o,o'do.oge . o" 8 D l" : od.d "/oo ooo

qanq [ra]n, uijr tre qaan itdei met 0.5 sta.hloffer. Hel flas een

jofqe Inut, hetemaatif 5ho.k. Hij Mn zijn eisen naan ii.t Íreet

I

n.eo"o.,i ó o.e.óo..ó.
/, a aé ga aÓ,

te qaan. le pÍijzen zich a.hleraf getukkig daL een afdeÍe auLo !e

resetd verd. [lensen van de dasetijkse leidi.q en vai het Bedrijfs

0pvang Team (B0Tl onLfermden zlch over hei. CotLeqas hlanei

terug en langzanerhand hoorder z€ atte !erhatei, ook op her:louf

iaat. Hafs: "Ioen beseftei [È pa5 hoe de onvaig van de lamp

tr,as. Het ras heeton!,ezentijk."

Na een groepsgesprek met atte àÍrbukn.emederer[etr en eei

psychoio.s zijr Johf en HaÈ rond haif nesen ! morqeis iaar hun

!e9aai. Bij John tlruis laq ledercer te stapei. "Dar sa je \','et e,ei

nàarje kifdercn naan kijken," zest hij. Hans: 'Ik !,as doodmoe

màar 
'tapen 

lon ik niet. Elke keer ia.htmefies, beetdei !an de

Witrlar. DaaÍna heb it ook lr.te ste.hte dagen !ehad. II was de_

presief, r.hoot etle keer !ot. Dat is me nog nooit ove omen,ook

r-i na de BitLnreíramp en de trejrrraÍrp bri Hoolddorp."

Sarl tsrurfs 5t0l rs een van d

cÈ0R, betan met de algehete c.ijrdiiatie van geieei[und]ge hutp

vertenlnq bij oilelatlen ei ranpen. Hij lras dje veek votqens

roosleÍ de eeEt beÍrikbaE. "Ik ras thuis en noid op lret punt

oÍr naàr bed te qaan. 0m onleteer k(art oler ee. ,rerd lk lebetd

door de metdkam m€t de Íred3detinq dal jk meteen moeí

komen. Ioen ik aank,!am, qins ik mereen nàar lret zogerele. ac

tie.entrum GH0R, dat rordi inqedchl bij grole orgevaiten om de

netdkaÍrer le onltanen. Daar,!erd ik opgeuaclrt door de Regioiaat

Geieeskundig Fui.uoian5.0ok aarveziq r,arei eei ats var de

forensit.he gerees[unde en de Comnaidait !an Dienn Ceneelkun_

dlq. De Commardant !ar Diensi Ceieestuidig en ik keqen de op

dra.hl faar Votendam te !aai en ors te metden bij d€ !erbiidi.qs

Nee, lk was fiet gespaniei. Ik was er ktaar vo.r. tllj kranrei aan

rcfd tien over tree. Ii de commaidowalef !ai de bÉidreer

da. rl ik eei opeÈLjoneel team aan te treflen, naar ll lÍof aan

allertej bEndfleerUeden, de bursem€ester van Édànr/Voteidam, de

regionate bÈndreercoÍr randant, de burlemeener va. Pumrerend,

Chcuts, ontretlde ringr:.n ei Nans zljn oude rotten ln het vak, nraar vindei d€ impaci

van de Émp in Voteidarn mel nieB re lerletijkei. loveetionge

kinderen mel leminkingÈi, de machlet!osheid. 0o( zil heb'ren

zich daana afgevraaqd, ol de lrutpverte.inq aideE had qekund.

"Nee," zeqt Hans. "De opschating, attes flal ik heb gezien op de

dijk, iI zou iiei ÍJelen hoe het beter rad gekund onder d€ legelen

noeitijklredef. Eei lraumahetikopleÍ had daal zekeÍ riets àan kui_

daar niet atleÍraat in dai lrot. Wat ik loorat .ag ,as chaos ei ort_

1n die moeitljke ornslandi!heden deed de GH0R .oördinalor zijn

weíi. Hjj 5lliide i, fo natle le.f en ,veer ilssÈn lEi bertiur en

.ïi aclrterbai ií het a.tie.eiÍurn, ondeEt.unde b! hel innatte

ren ei opíarten !a. de psychoso.iaie hutpverterifq en beqoi meL

kunsl en vtiegrerk aan de Íeqisiratie vai stachtofleE ef ver

ninen, trat ook in ret iaÍaje.l een van de takei lan BuEau

cHoR is. 0n een urr !í a.hi ,!erd hij door ziin .ottega afueto,t ef

on etf uur vas hij thuis. tlat ls hem lret meen bilqebleven uit dje

rampzatqe nieurjaarsnachtl

"Wat rel neest op nljn n€tvties is qebteren, is de oiÍedderif!.

De onÍeddering van stacrloff*s, !ai b!ult
b.ÍioneE, !an Édetoze oudeE die eei tent

nieL in no.hten !,aar hun gei.nde kind tag.

14aaÍ ook de orlrcdderirg vaf nredehulplerte

neE heeft veetiidruk gemaakt. letf za! ik

tijdens de lrerdenkinqslocht, raar lI heet be

(ust aan heb deelgenomer, panden op de

dijk die iI niet eerder had geziei. Ik had veet

geziei, maar ik hàd ook ,eer niet5 gezjen.

(enieLjjk saat er een tui-lie dl.ht, ats je

ondeÍ 2utke omnandigheden aan het oer[

bent. Ei nu? Ik be. ,et moe, lrant attes heeft

tree weker ta.q in het Leken genaai van

Votendam, maaÍ i[ heb er geen tart lan. Ilijn

uos! lreeft stechter qesLapen dai lk.

Bart Bruins Stot vindt. zekeÍ gezien de clraos,

Beiden zeqgen ze* gesteund te zijr door het be!Íip en de aai

da.ht van cottega'r. de beíokkenlreid !an de leidln! en de oplaig

vai het B0I, .ok in de fleken na de Ènp "Vroeqer vierd oveÍ dil

soot ervarinqen nauveLljks qepcat, nu getukkiq wet. De oplang

heeft oi5 oflzeltend gehotpen."

de tragiek en de !rote druk dÈ dit Íreebrachl, dal de GH0R tijdefs

ei ia de Emp heeft qefun.iioneed ats een 9oed, saÍrenbiidend

!eheet. Verbelerpunten die er oiqetvijfetd toch zijn, zo geeft hij

aai, zutten btijken uit de evatuaiie, die het bureau op dit momenl

ujtvoert onder atte bdrokkef hutoverteniiqslniantie5.


