
Vijf jaar en dan al compleet doorgestyled
in topmerken door je moeder op Insta-
gram gekiekt worden. Modieuze kleuters
als Mateo – 477 duizend volgers, dank-
uwel – nemen Instagram over. PAGINA 7

Hipsterkind is het
ultieme accessoire

Fijn fietsen is het niet tussen de opge-
voerde snorscootertjes op het fietspad.
En dus blijft de fiets in de schuur staan en
worden de eigenaren zonder hun dagelijk-
se fietsritjes steeds vadsiger. Zéér be-
treurenswaardig. De oplossing: verhuis de
snorscooter naar de rijbaan. PAGINA 4 

Snorscooter jaagt
fietsers van pad
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Na één verloren wedstrijd
meteen paniekerig doen
over de staat van Oranje
is volgens Wesley Sneij-
der onnodig. „We moe-
ten tegen Kazachstan en
IJsland gewoon ons
eigen spel spelen.” 

PAGINA 13

Sneijder: „Wij
blijven gewoon
kalm, hoor”
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De kans dat je huis in brand vliegt, is één

op 65. Een verrassend hoog cijfer, ook voor

de experts. En dat terwijl het voorkomen

van een woningbrand relatief eenvoudig is.
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Eens in je levenEens in je leven

Geen contact,
stuk veiliger
Minister Ivo Opstelten van Veiligheid

en Justitie betaalde gisteren zijn

boodschappen voor het eerst via

een contactloze pinbetaling in een

drogisterij. Opstelten trapte op deze

manier de Week van de Veiligheid af.

Het thema van de campagne is:

Minder cash, wel zo veilig. FOTO: ANP

SPORT



Oranje traint in Katwijk
bij Quick Boys. Guus
Hiddink en zijn mannen
bereiden zich voor op de
EK-kwalificatieduels
tegen Kazachstan (vrij-
dag in Amsterdam) en
IJsland (maandag in
Reykjavik). FOTO: EPA

11:30 uur

De Franse componist
Yann Tiersen, bekend
van de muziek van de
film Amélie, staat van-
avond in Tivoli/Vreden-
burg in Utrecht. Tiersen
bespeelt zelf veel instru-
menten, waaronder pia-
no en viool.

20:15 uur

Daar is ’ie dan, de onaf-
hankelijke rijscholenver-
gelijker van Nederland.
Op het ministerie van
Infrastructuur en Milieu
plaatst minister Schultz
van Haegen samen met
een jonge bestuurder de
eerste review op Rijscho-
lenkiezer.nl. Hiermee
wil initiatiefnemer Team-
Alert jonge, beginnende
automobilisten helpen
bij de keuze voor een
kwalitatief goede rij-
school.

16:30 uur

De vlammen liggen 
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19 april: Een monumentaal pand aan

de Kleine Houtstraat in het centrum

van Haarlem brandt uit en slaat

over op het naastgelegen pand. 

18 februari: brand na een explosie

in een woning aan de Stadhou-

derslaan in Ridderkerk. 



I
neens hoorde ze

haar vader ‘brand!’ roepen. De
toen 9-jarige Veronica van der
Velde schrok wakker. Ze hoorde

een vaag geknetter en zag door het
ruitje boven haar slaapkamer een fel
licht. Papa kwam binnen, tilde Veroni-
ca op en droeg haar door de vlammen-
zee de trap af. Ze voelde een pijn-
scheut, maar was te geschrokken om
echt wat te voelen. Haar vader sloeg de
ruit van de voordeur in en beval haar in
de tuin te gaan rollen om de vlammen,
die inmiddels vat op haar hadden
gekregen, te doven. Meteen ging haar
vader weer naar binnen om haar moe-
der en zusjes te redden, maar het huis
stond al in lichterlaaie. Terwijl hij met
emmers water de brand probeerde te
blussen, zag Veronica in de uitgerukte
ambulance voor het eerst haar eigen
gezicht. Het was zwartgeblakerd en
voelde hard aan. Zwarte stukjes dwar-
relden naar beneden.

Achttien jaar later is Veronica zelf
moeder van een jongetje van twee en
een meisje van vijf jaar. Als ambassa-
deur voor de Nederlandse Brandwon-
den Stichting probeert ze haar leven op
een zo positief mogelijke manier in te
vullen, ondanks de littekens die getui-
gen van het drama waarbij ze haar
moeder en zusjes verloor. De oorzaak
van de brand die haar leven op zijn kop
zette, is nooit bekend geworden. „Je
kan wel in die vertwijfeling blijven
hangen, maar je moet door. Soms is
het tijd om de zaken gewoon te accep-
teren zoals ze zijn.” Veronica denkt dat
het heel anders was gelopen als er de
nodige voorzorgsmaatregelen in haar
ouderlijk huis waren getroffen. „Het
was een oude woning, gemaakt van
brandgevaarlijk materiaal. Een rook-
melder zou er voor hebben gezorgd dat
we eerder door hadden wat er aan de
hand was.”

Veronica is niet de enige Nederlan-
der die te maken kreeg met een wo-
ningbrand. Uit nieuw onderzoek van
het Verbond van Verzekeraars blijkt
namelijk dat de kans op een dergelijke
brand maar liefst 1 op 65 is, en dat per
jaar. Voorheen werd alleen gebruik
gemaakt van cijfers van de brandweer,
die een brand enkel kunnen registreren
als er melding wordt gemaakt. Veel
brandjes worden echter geblust door
bewoners zelf. Woordvoerder Rudi
Buis van het Verbond vertelt dat de
cijfers ook hem en zijn collega’s ver-
rasten. „Het blijkt dat de kans groot is
dat je in je leven in ieder geval één keer
met een brand te maken krijgt. We
hadden echt niet verwacht dat het
risico zo groot zou zijn.”

De ongelukken die de belangenver-
eniging van particuliere verzekeraars
heeft geregistreerd, lopen uiteen van
onbenullige ongelukjes als het omsto-
ten van een kaars tot een volledig
uitgebrande woning. De kans op een
brand is mogelijk nog groter dan de
genoemde 1 op 65 per jaar, aldus Buis.
„Wij meten onze gegevens af aan de
claims die gemaakt zijn op de inboe-
delverzekeringen. Er zijn echter ook
mensen die niet meteen de verzekering
aanspreken als er een stuk vloerkleed
is verbrand, dus het kan goed zijn dat
het daadwerkelijke cijfer nog hoger
ligt.”

Directeur Rob Baardse van de Ne-
derlandse Brandwonden Stichting is
geschrokken van de nieuwe cijfers.
„Wij gingen er altijd vanuit dat de
brandkans 1 op 1000 was, en dat vond

ik al ruim. Tot ik een paar maanden
geleden sprak met iemand van het
Verbond van Verzekeraars die me
vertelde dat ze daar vermoedden dat
het gevaar veel reëler was. Een kans
van 1 op 65 is natuurlijk gigantisch. Ik
woon in een straat van enkele honder-
den huizen en besefte toen pas dat ook
in mijn straat in verschillende huizen
brand moet hebben gewoed.”

Volgens hem redeneert het meren-
deel van de Nederlandse burgers op die
manier. „Men denkt altijd dat het
alleen een ander overkomt, maar
niemand is gevrijwaard van de gevaren
van brand. En vaak gaat het ook net
goed, tot het misgaat natuurlijk.” Een
smerige afzuigkap, een kapotte brand-
melder of zelfs maar een verkeerd
neergelegde krant: voor je het weet, zit
je in de problemen. „Zelfs ik, als direc-
teur van de Nederlandse Brandwonden
Stichting, kom vaak genoeg in situaties
waarbij er met een beetje pech iets
ernstigs had kunnen gebeuren.” 

Baardse kan daarom niet genoeg
benadrukken hoe belangrijk het is om
je goed voor te bereiden op een eventu-
ele brand. Het compleet uitbannen van
branden zal volgens hem namelijk
nooit gebeuren. „Menselijk falen blijft
brandoorzaak nummer één. Maar je
kan de randvoorwaarden wel aanpas-
sen opdat de kans op brand kleiner
wordt. Roken in bed is bijvoorbeeld
een van de grootste oorzaken van
brand. Als we ervoor kunnen zorgen
dat net wat minder mensen een sigaret
opsteken in de slaapkamer, of dat de
bedden net wat minder vatbaar zijn
voor brand, dan kunnen we levens
redden.” 

De kans is groot dat je in je leven min-
stens één keer te maken krijgt met brand
in huis. Toch is lang niet iedereen zich
daar van bewust. „Je denkt altijd dat het
een ander overkomt.” DOOR DION MEBIUS

op de loer
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5 september: Bewo-

ners staan in de rij

om spullen en huis-

dieren uit hun flat

in Diemen te halen,

waar door een

explosie twee men-

sen om het leven

kwamen. 

19 augustus:

Brand in een

woning in het

Zeeuwse

Schoondijke,

waarbij een

dode viel. 

FOTO’S: ANP

Het credo van de Nederlandse

Brandwonden Stichting is duidelijk:

weet hoe je moet handelen in tijden

van nood. Om het belang hiervan te

onderstrepen, heeft de organisatie

daarom de site watdoejijbijbrand.nl

gelanceerd waarop stap voor stap

nog eens de veiligheidsvoorschriften

worden doorgenomen. Het belang-

rijkste advies: blijf rustig. Omdat bij

brand de trap, hal en overloop vaak

onherkenbaar en moeilijk te bereiken

zijn, moet je te allen tijde je paniek on-

derdrukken. Omdat brand vaak dikke,

giftige, rook produceert, is het daar-

naast van belang om de ogen zoveel

mogelijk te sluiten. Waarschuw ver-

volgens huisgenoten, loop via een vei-

lige route naar buiten en sluit steeds

de deur achter je, zodat je de rook en

de brand achter je laat. Verzamel ten

slotte op een vooraf afgesproken

plaats, bijvoorbeeld een bepaalde

lantaarnpaal of een boom, zodat je

zeker weet dat er niemand in het huis

is achtergebleven.

Houd de paniek
onder de duim

Met name de oudere Nederlander loopt

ernstig gevaar als er sprake is van een

woningbrand. Uit onderzoek van de

Brandweeracademie blijkt dat van de 45

personen die in 2013 omkwamen bij een

woningbrand er dertien 65-plus waren.

Volgens regionaal commandant bij de

brandweer Hilda Raasing is dat niet ver-

wonderlijk. „Als je je bedenkt dat je vanaf

de start van een brand maar drie minu-

ten hebt om te vluchten, dan begrijp je

hoe lastig dat is als je minder snel bent.”

De Brandweeracademie verwacht dat

het aantal branddoden onder senioren in

2030 met 80 procent zal zijn toegenomen

als er geen preventieve actie onderno-

men wordt. Daarom doet de brandweer

een beroep op buren, vrienden en familie

die hun oudere geliefden niet willen laten

‘stikken’. Aangeraden wordt om samen

de brandveiligheid door te nemen en al-

vast de vluchtroute te oefenen zodat er,

in het geval van daadwerkelijke brand,

geen obstakels in de weg staan.

Vooral ouderen zijn het haasje

FO
TO

: 
B

R
A
N

D
W

O
N

D
EN

S
T
IC

H
T
IN

GVeronica

van der

Velde.


