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Oud-minister mevrouw dr. Els Borst tijdens 10e Herdenking Floraramp 1999:

’Voorlichting Legionella verder
verbeteren’
BOVENKARSPEL – ”De Legionellabacterie is overal
aanwezig en zal ook in de toekomst een gevaar blijven
opleveren. Dus is het van het grootste belang dat de voorlichting over de ziekte wordt verbeterd. In de eerste plaats
voorlichting over de technische preventie. Het moet niet
meer voorkomen dat mensen die met waterinstallaties
werken de regels niet kennen en toepassen.
Maar ook artsen moeten
veel beter op de hoogte zijn
van de Legionellaziekte.
Zij moeten de diagnose snel
kunnen stellen maar ze
moeten óók weten wat
de lange termijn gevolgen
kunnen zijn: moeheid,
concentratiestoornissen
en algemene malaise.
Het is heel pijnlijk voor
een patiënt als een arts
die klachten niet serieus
neemt.”
Onder meer deze woorden
richtte mevrouw dr. Els
Borst, oud-minister van
Volksgezondheid, op donderdag 12 maart jl. tot zo’n
500 belangstellenden in de
sfeervolle St. Martinuskerk
te Bovenkarspel. Borst stond
- met andere sprekers - stil
bij de Herdenking: Tien jaar
Legionellaramp. De D66
oud-minister begon haar
toespraak zo: ”Zoals dat
vaak gaat met zeer emotionerende ervaringen: je blijft
het je altijd herinneren alsof
het gisteren gebeurd is. Zó
scherp staan sommige beelden in je geheugen gegrift.”

Mevrouw Borst schetste
met precisie en warmte de
geschiedenis van die eerste
maart-dagen van 1999: ”Het
aantal patiënten nam met
de dag toe. En ondanks het
feit dat men - nu men na
de 10e maart de oorzaak
kende - een gerichte behandeling met antibiotica kon
geven, stierven er tientallen
mensen.
Deze Legionellabacterie
bleek een zeer kwaadaardig
type te zijn en de Floraepidemie werd dan ook de
ernstigste die de wereld tot
nu toe heeft gekend, met
binnen korte tijd 32 doden.
Het feit dat de besmettingsbron zich op de Westfriese
Flora bevond, maakt dit
drama extra aangrijpend.
De Westfriese Flora was
immers al 66 jaar lang een
populair jaarlijks uitstapje.
Met zijn uitbundige bloemen symboliseerde de Flora
het begin van de lente, van
nieuw leven. Dat diezelfde
Flora ook dood en verdriet
kon zaaien kwam als een
donderslag bij heldere
hemel.
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Oud-minister Borst gaf in tien jaar tijd voor de vijfde keer
blijk van haar grote betrokkenheid bij alle mensen.
Nu, tien jaar later, treuren
we niet alleen om de doden.
Want de honderden mensen
die de Legionellaziekte wél
overleefden, zijn helaas niet
allemaal volledig hersteld.
De nasleep van een longontsteking door Legionella
kan ernstig zijn: veel mensen raken voor altijd hun
goede gezondheid kwijt,
hebben blijvend medische
zorg nodig en worden soms
arbeidsongeschikt.”
Mevrouw Borst herinnerde
ook aan 14 oktober 2000
toen, aan de Spoorsingel te
Bovenkarspel, de Bomentuin met Gedenkboek werd
geopend: ”Ook bij de onthulling van dat monument
mocht ik aanwezig zijn en
ik heb er ook een boompje
mogen planten: symbool
van het leven dat dóórgaat
en van de kracht van dat
doorgaande leven. Het was
een ontroerende bijeenkomst.”
Aan het slot van haar rede
zwaaide de oud-minister
Stichting Veteranenziekte
lof toe: ”Ik heb grote

bewondering voor de
manier waarop de betrokkenen hier in Bovenkarspel
het proces van ondersteuning en verwerking hebben
vormgegeven.
De oprichting van Stichting
Veteranenziekte, direct
in 1999, was een gouden
greep. De stichting heeft
heel veel steun verleend
aan de slachtoffers. Maar
het écht bijzondere van
de stichting is dat zij niet
slechts stilstaat bij wat er is
gebeurd, maar van meet af
aan ook gewerkt heeft aan
een betere toekomst.”
Mevrouw Borst gaf daarna
- voor de stichting volkomen
onverwacht - het woord
aan burgemeester Henk
Eggermont van de gemeente
Stede Broec. (Zie artikel op
bladzijde 3)
NB: De volledige teksten
van de alle uitgesproken
redes zijn ook te vinden
op de website:
www.legionellaziekte.nl

Voorzitter Fred Bertrand van Stichting Veteranenziekte blikt 10 jaar terug én vooruit:

’Heel Nederland was geschokt’
BOVENKARSPEL – In een toespraak waarin zowel
verleden, heden als toekomst aan bod kwamen, vertelde
SV-voorzitter Fred Bertrand over zijn belangrijkste
ervaringen in de periode 1999-2009.
Bertrand verbond eerst
heden met verleden: ”Als
er in januari van dit jaar 2009 - drie baby’tjes in een
ziekenhuis op Cyprus overlijden aan de gevolgen van
een Legionella-besmetting,
en er ook nog eens tientallen
baby’tjes worden besmet,
vinden we dat bericht slechts
in één enkele krant terug!
Zijn we de afgelopen jaren
een Legionella-besmetting
gaan beschouwen als een
doodnormale zaak? Tien
jaar geleden was dat wel
even anders!
Bovenkarspel was geschokt!
Westfriesland was geschokt!
Heel Nederland was geschokt! Honderden families
waren in paniek... Gaat
mijn familielid het wel
halen, want...? Wat moesten
sommige lang wachten op
de juiste diagnose en medicatie! Voor velen van u ligt
daarom het terugkomen in
Bovenkarspel heel gevoelig,
immers hier terugkomen
en níet terugdenken aan de
ramp die zich hier in 1999
op een steenworp afstand
heeft voltrokken is niet
mogelijk.”
Bertrand schetste ook de
feitelijke gegevens van
de gang van zaken in en
kort na 1999, tot en met
nu: ”Na een jaar waren
er al minimaal 32 doden
te betreuren en waren er
zo’n 250 mensen besmet
geraakt; nu 10 jaar later

zijn er al meer dan 75 van
de toenmalige slachtoffers
overleden. Maar zij die het
wel hebben overleefd waren
en voelden, zich in het
begin een wrak; zeer velen
herstelden niet volledig.
Sommige werden voor altijd
’anders’. Hoe groot de ramp
werkelijk is geweest zullen
we nooit weten; de Westfriese Flora had dat jaar talloze bezoekers tot ver over
de landsgrenzen getrokken;
ik betwijfel of de media
in Japan en Rusland ook
zoveel aandacht aan die uitbraak hebben besteed.”
En: ”Nadat wij het slagveld,
aangericht door de besmetting op de Westfriese Flora,
konden overzien, besloten
we dat we beter voor de
fysieke belangen van de
slachtoffers konden gaan
strijden. Wij hadden wel
een grote mond maar waren
van huis uit geen staatvechters. We waren dan ook blij
met de Consumentenbond
die zich opwierp voor een
gezamenlijke actie tegen de
Flora, de Staat en de twee
standhouders.
Nu, tien jaar verder, kunnen
de bubbelbadhouders aansprakelijk worden gesteld.
Begin van dit jaar is ons ter
ore gekomen dat de verzekeraar van bubbelbadhouder Jan Jong, al in 2002 een
grote som geld in een fonds
heeft gestort, en we spreken
hier over ’tonnen’, met als

Het Westfries Mannenkoor o.l.v. dirigent André Kaart zong
enkele liederen, passend bij de sfeer van de 10e Herdenking.
doel, en ik citeer: ’het doen
van uitkeringen aan personen die personenschade
hebben als gevolg van de
Legionella-besmetting die in
1999 heeft plaatsgevonden
tijdens de Westfriese Flora’.
Ik hoop van ganser harte
dat er nu op korte termijn
vorderingen zullen worden
gemaakt met de afwikkeling
hiervan.”
Direct hierna reikte Fred
Bertrand officieel het eerste
exemplaar van het boek:
’Legionella... Een ramp!’

uit aan drs. Paul Huijts,
directeur-generaal van het
ministerie van Volksgezondheid. Huijts verving minister
Ab Klink die 12e maart in
Den Haag aanwezig moest
zijn bij het kabinetsberaad
over de (Nederlandse) aanpak van de gevolgen van de
kredietcrisis. Bertrand deed
een directe oproep aan de
minister: ”De minister zou
zichzelf onsterfelijk kunnen
maken door op voorhand
(lees verder op pagina 5)

Fragment uit verhaal Ton van
Doorn (76) uit Heiloo die de
Legionella-aanval overleefde:
”Het belang van de halfjaarlijkse bijeenkomsten,
georganiseerd door Stichting Veteranenziekte, zit voornamelijk in het feest of het verdriet van de herkenning.
Het is voor mij dubbel: je voelt je gelukkig met al die
mensen die bij elkaar zijn en het hebben overleefd.
Je voelt het verdriet van degenen die iemand zijn kwijt
geraakt en het leed dat je zelf meemaakt, of nog steeds
aan den lijve ondervindt. Bij dit samen komen blijkt
steeds weer dat ieder zijn verhaal kwijt kan en dat
het luisteren naar elkaar een positieve werking heeft.”
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Paul Huijts, directeur-generaal Volksgezondheid:

’Kabinet verplicht zich aan Legionella’
BOVENKARSPEL – ”Ik zeg u toe dat het kabinet zich zal
blijven inspannen om Legionella waar mogelijk voor te
zijn of anders zo goed en snel mogelijk op te sporen en te
bestrijden. Uw wetenschappelijke conferentie van oktober
zal daar zeker nieuwe bouwstenen voor aandragen.”
Zo eindigde Paul Huijts,
directeur-generaal Volksgezondheid, donderdag
12 maart zijn toespraak tot
de circa 500 mensen in de
St. Martinuskerk te Bovenkarspel. Huijts verving op
het laatste moment minister Ab Klink, die, wegens
extra kabinetsberaad over
de financiële crisis, verstek
moest laten gaan.
Huijts schetste kort de
geschiedenis van de afgelopen tien jaar en ging terug
naar het voorjaar van 1999:
”Bij elke hoest van mensen die op de Flora waren
geweest, sloeg de angst toe.
En ook elders in het land
zat de schrik er goed in.
Sportscholen sloten tijdelijk
hun deuren, zwembaden
gingen dicht en veel mensen durfden niet meer naar

Agenda
• don. 1 oktober 2009:
Amersfoort,
Congrescentrum
De Eenhoorn/Regardz
(tegenover het station):
Groot wetenschappelijk
Legionellacongres voor
medici en technici;
initiatief en organisatie:
St. Veteranenziekte
• zat. 10 oktober 2009:
24e Lotgenotendag

de sauna.”
”Tien jaar na dato zijn velen
van u nog steeds getekend
door de nietsontziende
aanval van een zeer kwaadaardige en ziekmakende
bacterie. Een aanval die
diepe wonden sloeg.”
Huijts wees ook op de internationale gevolgen: ”Zo
was het ministerie van VWS
onder de energieke leiding
van mevrouw Borst, nauw
betrokken bij het opzetten
van een Europees Netwerk
voor Legionella-meldingen:
de Europese Werkgroep
voor Legionella infecties
(EWGLI). Alle landen in dit
netwerk melden reisdetails
van met Legionella besmette
patiënten die de infectie
vermoedelijk in het buitenland hebben opgelopen.
Zo kan worden vastgesteld
of er bijvoorbeeld meer

gasten van een speciaal
hotel besmet zijn geraakt.
Door deze samenwerking
kan een vermoedelijke bron
effectiever worden bestreden. Sinds 2002 zijn in dat
kader al 1630 accommodaties onderzocht. Uit dat
onderzoek komt naar voren
dat een groot deel van de
besmettingen lijkt te zijn
opgelopen in het buitenland, hoewel het aantal
binnenlandse besmettingen
de laatste jaren verhoudingsgewijs oploopt.”
De directeur-generaal sprak
zijn medeleven uit met al
degenen die door deze
tragische Legionella-gebeurtenis hebben geleden en
nóg lijden. ”Wat destijds is
gebeurd, kan immers altijd
weer gebeuren. Maar als
het goed is hebben we nu
sneller door dat er iets aan
de hand is. Artsen en hulpverleners zijn veel alerter op
Legionella en er zijn nieuwe
tests ontwikkeld voor een
snelle herkenning van de

Directeur-generaal Paul Huijts
toonde zijn eerbied en betrokkenheid bij de slachtoffers.
ziekte. Tests die nog voortdurend worden verbeterd.
Het ministerie van VWS
houdt samen met andere
betrokken departementen,
zoals VROM en Sociale
Zaken, nauwkeurig de
ontwikkelingen op het vlak
van Legionella in de gaten.
Ook de komende jaren
zullen wij aandacht blijven
houden voor de inhoudelijke ontwikkelingen en
daar de wet- en regelgeving
op aanpassen.”

Koninklijk lintje voor
Bea, Fred en Nico

Bestuur zoekt
versterking!

BOVENKARSPEL – ”Het heeft Hare Majesteit behaagd…”

Hierbij roepen wij met klem
mensen op die ons bestuur
willen komen versterken.
In de loop van dit jaar is
uitbreiding en deels ook
vervanging van het huidige
bestuur noodzakelijk. Mensen die interesse hebben
verzoeken wij vriendelijk
contact op te nemen met
één van de bestuursleden
(zie colofon).

Met die woorden leidde
burgemeester Henk Eggermont van gemeente Stede
Broec zijn verrassende
mededeling in, dat penningmeester Bea Veldhuisen,
voorzitter Fred Bertrand
en secretaris Nico Hoffer
- samen de mensen van
het eerste uur van Stichting
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Veteranenziekte - werden
benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje
Nassau. Na de emotionele
uitreiking volgde er een
warm applaus van de
honderden aanwezigen
in de St. Martinuskerk.

Fragment uit verhaal Olof de Wit
uit Heemskerk, wiens vader Piet
68 jaar was toen hij aan Legionella
overleed:

De ’Vrienden van...’
danken voor giften
ERMELO – Het is alweer enige tijd geleden dat wij u
informeerden over de stand van zaken bij de Vrienden
van Stichting Veteranenziekte.
In dit voor ons zo belangrijke jaar, het jaar dat wij
hebben uitgeroepen tot
herdenkingsjaar en waarin
wij verschillende projecten
willen realiseren, zijn we
uiteraard blij met extra
inkomsten. Onze projecten
kosten geld, veel geld.
Daarom blijven we zoeken
naar mogelijkheden om
onze financiële positie te
vergroten.
Eén van de middelen is
onze support-actie: Steun
de Vrienden van Stichting
Veteranenziekte.
Velen van u doen hier aan
mee en daar zijn wij heel
blij mee. Ook heeft de
oproep van Fred Bertrand
in onze zomer nieuwsbrief
van 2008 om ons met
extra financiële middelen
te steunen, veel reacties

”Mijn zuster belde vanuit het ziekenhuis de rest van de
broers en zusters, die al gauw ter plaatse waren in het
ziekenhuis. Dat was maar goed ook want pa stond op
het punt aangesloten te worden en daarna zou hij niet
meer met ons kunnen praten. We namen snel afscheid
en wensten hem veel beterschap. In zijn ogen stond
iets van ongeloof en hij besefte denk ik niet goed wat
er aan de hand was. Het laatste wat hij tegen mij zei
was: ”Alles zal recht komen”. Ik wist toen nog niet dat
het ook echt de allerlaatste woorden waren die ik met
mijn vader heb gesproken.”

losgemaakt. Er werd gehoor
aan gegeven door zowel
individuele donateurs als
door bedrijven en instellingen.
Uw gulle gaven betekenen
een realisatie van onze
projecten 2009! Wij danken
u hartelijk en hopen dat u
ons in de toekomst ook wilt
blijven steunen!
Donaties voor Vrienden
van Stichting Veteranenziekte kunt u overmaken
op bankrekeningnummer
78.97.18.596.
Gerda M. Käss
(voorzitter Vrienden van
Stichting Veteranenziekte)

Fragment uit verhaal van
Harderwijkse Jet van Deijk (23)
Zij was 14 jaar toen haar vader
Jan (51) aan Legionella overleed:
”De zestiende dag dat hij in het ziekenhuis lag moesten
wij de ergste beslissing van ons leven nemen. Ze vroegen om toestemming om de apparatuur die mijn vader
in leven hield, uit te zetten. Mijn moeder wilde dat niet,
al zou ze hem moeten slépen, hij móest blijven leven.
We moesten er over praten en ook ik moest zeggen
wat ik wilde. Ik wilde het niet, maar de man die daar
in dat bed lag was mijn vader niet meer. Tot op de dag
van vandaag moet ik leven met het feit dat ook ik het
goed vond dat de apparatuur uitgezet zou worden.”

In memoriam
In de afgelopen maanden
kregen wij bericht van
het overlijden van drie van
onze donateurs.
Op 85-jarige leeftijd is, in
november 2008, dhr. Henk
Schottert uit het Gelderse
Duiven overleden. Henk,
oud-militair en als Indiëveteraan meermalen onderscheiden, was de eerste
jaren een ’vaste gast’ op
de lotgenotenbijeenkomsten van onze stichting.
Hij liep Legionella op in
Bovenkarspel. Zijn dochter
Wil: ”Pa heeft daar veel last
van gehad maar hij sloeg
zich, indachtig zijn dappere karakter, daar zo goed
mogelijk doorheen.
Uiteindelijk is hij niet aan
Legionella gestorven maar
aan long- en hartklachten.
Pa was op; alles kostte hem
teveel energie op het laatst.”
Op 4 januari overleed in
Zaandam dhr. Piet Sierhuis.
Hij werd geboren in Westknollendam op 21 juni 1931
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en bereikte dus de leeftijd
van 77 jaar. In de vorige
Nieuwsbrief werd al
geschreven over de donatie
van 500 euro die hij en zijn
vrouw Trijntje de stichting
deden. Piet – toen al ernstig
ziek - vond de gift ’vanzelfsprekend’ en had als grote
wens om de Herdenking
van 12 maart nog te kunnen
bijwonen. Dat is helaas
niet gelukt; zijn vrouw was
mede namens hem wel
aanwezig.
Dhr. J.M. Webbers stierf op
4 februari 2009, zo laat
zijn vrouw, mevr. A.M.C.
Webbers - Verdult, uit
Amstelveen ons weten.
Dhr. Webbers liep een
besmetting met Legionella
op in 2004 in het VU te
Amsterdam. Dhr. Webbers
werd 58 jaar.

(vervolg van pagina 2)
financiële middelen vrij te
maken voor een te houden
grootschalig onderzoek naar
de fysieke en psychosociale
gevolgen op lange termijn
voor met Legionella-besmette personen.
Op 1 oktober zullen we,
mede dankzij medewerking
van het ministerie van VWS,
een symposium organiseren
voor zowel medici, zorgverleners maar ook waterexperts. Het valt te verwachten dat één van de
eind-conclusie van die dag
óók zal zijn dat dàt grootschalige onderzoek er nu
eindelijk moet komen.
Nergens ter wereld zijn
er zoveel gegevens van
slachtoffers bekend; nergens
ter wereld vind u zoveel
geregistreerde Legionellaslachtoffers.”

Massale bloemenhulde
in de Bomentuin
BOVENKARSPEL – Na de
officiële Herdenking in de
St. Martinuskerk gingen
de vele aanwezigen, veelal
wandelend, naar de Bomentuin aan de Spoorsingel te
Bovenkarspel.
Secretaris Nico Hoffer
schetste het grote belang
van het monument met

Gedenkboek waarin zich
een, inmiddels dichtgemetselde, koker bevindt met
persoonlijke herinneringen
aan dierbaren die stierven:
”Bij de opening van deze
Bomentuin op 14 oktober
2000, was een zoon, zijn
naam is Dirk, wiens vader
Frans aan Legionella was
overleden.

Ondanks de motregen trokken honderden mensen - met
bloem - door de Bomentuin en langs het Gedenkboek.

Het kostte Dirk heel veel
moeite zich in die tijd te
uiten over de dood van zijn
vader en het verdriet dat hem
dat bezorgde. Toen heeft
Dirk een brief geschreven,
een brief aan zijn overleden
vader. Die brief stopte Dirk
bijna negen jaar geleden
in deze koker en daarmee
gaf hij het overlijden van
zijn vader een plaats in zijn
eigen leven.”
Bij de herdenking in de
Bomentuin waren Dirk en
zijn moeder aanwezig.

Bericht van voorzitter, secretaris en
penningmeester
Jarenlang vulde voorzitter
Fred Bertrand deze column
in onze Nieuwsbrief.
Deze keer willen voorzitter
Fred Bertrand, penningmeester Bea Veldhuisen
en secretaris Nico Hoffer
graag met zijn drieën een
diep gemeend dankwoord
tot u allen richten, en
enkelen in het bijzonder.
Tijdens de bijzondere
tiende Herdenking van
de Legionellaramp 1999 donderdag 12 maart jl. is ons een geweldige,
emotionerende gebeurtenis
ten deel gevallen.

Burgemeester Henk Eggermont van de gemeente
Stede Broec benoemde ons,
bijna aan het einde van het
officiële ochtendprogramma, alle drie tot Ridder in
de Orde van Oranje Nassau.
Wat een enorme verrassing,
wat een eer. Het is voor
ieder van ons nog altijd
nauwelijks te bevatten, de
warme hulde, de lovende
woorden en de minutenlange ovatie van alle honderden mensen in de sfeervolle
St. Martinuskerk.
Fred dankte, direct na
afloop, namens ons alle
5

drie. Maar graag willen we
onze dank hier gezamenlijk
uitspreken en uitbreiden.
Want, overdonderd als je
bent, denk je later soms:
“Had ik het nou maar zus,
of zo gezegd.”
Daarom: wij dragen deze
Koninklijke onderscheiding
in de eerste plaats op aan
alle mensen, waar ook
in Nederland, die – hoe
ook – de gevolgen van een
besmetting met Legionella
met zich mee dragen; onze
honderden lotgenoten, hun
partners, kinderen, familie,
vrienden.

Wij dragen ons lintje ook
op aan onze medebestuursleden Gerda Käss en Leo
Bikker die, hoewel ze later
zijn toegetreden tot ons
bestuur, zich óók met hun
hele persoon en al hun
talenten al járen inzetten
voor de ‘Legionella-zaak’.
Wij danken ook alle leden
van onze Klankbordgroep,
nu en in het verleden,
evenals alle prominenten/
deskundigen die zich als
adviseur van onze Stichting
van hun allerbeste zijde
laten zien.
(lees verder op pagina 6)

(vervolg van pagina 5)

evenals het Volksorkest en
het Broekerhaven Smartlappenkoor.

Wij danken al die mensen
die gezorgd hebben dat het
Hare Majesteit de Koningin
uiteindelijk behaagd heeft,
ons deze Ridderorde toe te
kennen.

Wij hebben nu twee van
onze vier grote projecten
die we dit jaar op stapel
hebben staan, concreet
mogen verwezenlijken:
de Herdenking en de
publicatie van ons boek
’Legionella... Een ramp!’,
waarvoor schrijvers Sanny
de Zoete en Wouter Jong
een groot compliment verdienen. Evenals Leo Bronsgeest, de man van Gerda,
die samen veel extra tijd
staken in de totstandkoming
van ons boek.

Wij danken de gemeente
Stede Broec, in het bijzonder burgemeester Henk
Eggermont, alle ambtenaren en mensen van de
buitendienst; wij danken
het parochiebestuur van
de St. Martinuskerk, in het
bijzonder koster Ed de Blok.
Wij danken ook het Westfries Mannenkoor, zangeres
Cobi Janssens, en muziekvereniging Crescendo voor
hun muzikale bijdragen
aan deze waardige viering
van ’10 jaar Bovenkarspel’,

Wij danken ieder die wij
hier – toch nog weer –
even niet noemen, omdat
het vrijwel ondoenlijk is al

Nico Hoffer, Bea Veldhuisen - Pronk en Fred Bertrand.
die lieve, warme mensen
bij name te noemen.

wij graag zelf op de markt
brengen.

Er wacht ons als bestuur
al weer een nieuwe uitdaging: ons medisch-technisch
congres op 1 oktober a.s.
in Amersfoort. En – wie
weet lukt het toch nog –
de Legionella-dvd die

Wij wensen u allen zo veel
mogelijk gezondheid,
optimisme en positiviteit.
Fred Bertrand, Nico Hoffer
en Bea Veldhuisen - Pronk

De foto’s in deze Nieuwsbrief zijn gemaakt door PieterJoost Sluis. Het bestuur is hem er zeer erkentelijk voor.

Adres monument: november 2000
Spoorsingel te Bovenkarspel
(hoek St. Martinusstraat)
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Stichting Veteranenziekte
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