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Naast John komen 
in de PX, Jozef en 
de aula van het Don 
Bosco College en-
kele getroffenen 
van destijds, Lou 
Snoek, Marga Smit, 
René Schilder en 
Kees de Boer, 
brandweerman Jos 
Kras, Toine van 

Trier, traumachirurg van het 
Brandwondencentrum Bever-
wijk, als ook Eric Tuijp, voorzit-
ter van de BSNV, aan het woord.
John Veerman was als bedrijfs-
leider van de Wir War Bar, die 
gelijkvloers met de dijk was ge-
vestigd, één van de hulpverleners 
van het eerste moment. Hij raakte 
niet verwond maar was wel be-
schadigd. Door wat hij heeft ge-
zien en gevoeld, maar ook door de 
nasleep. Net als bareigenaar Jan 
Veerman werd namelijk ook John 
aangeklaagd.

‘Mij werd destijds 
ook veertien keer 
dood door schuld 
ten laste gelegd’
,,Of ik bedenktijd nodig had, toen 
ik voor dit sprekersinitiatief werd 
gevraagd? Ik was overdonderd en 
verbaasd. Wilde weten wie de an-
dere sprekers waren en of ze ach-
ter mijn deelname stonden.” Zon-
der teveel van zijn huivering- 
wekkende verhaal te willen prijs-
geven, erkent hij dat hij door de 
samenkomsten met de sprekers-
groep bij ervaringen en gevoe-
lens moest, die hij bewust lang 
achter slot en grendel had gepar-
keerd: ,,Ik heb er nooit over ge-
praat, want ik had geen leed. 
Maar mij werd destijds ook veer-
tien keer dood door schuld ten 
laste gelegd en die aanklacht 
duurde lang, te lang. Alleen al het 
feit dat je met justitie in aanra-
king bent geweest, maar ook de 
onzekerheid bij de vraag ‘word ik 
veroordeeld?’ De advocaten An-
ker & Anker gaven mij naderhand 
weer energie, wakkerden mijn 
positiviteit weer aan.”
,,Naarmate de jaren verstreken, 

merkte ik de impact van die eer-
ste drie jaar. En dan opeens komt 
zo’n vraag als deze: ik wist niet 
hoe al die jongeren die destijds 
getroffen zijn naar mij keken. 
Toen ik vroeg hoe de betrokkenen 
bij dit project erin stonden en er 
duidelijk ‘ja’ tegen mij gezegd, 
moest ik wel even een traantje la-
ten.”
,,Tijdens de voorbereiding had-
den en hebben we de hulp van een 
sprekerscoach en regelmatig 
hebben we bijeenkomsten met de 
andere sprekers.  Alle wonden 
werden meteen weer opengere-
ten,  voor ons allemaal was het 
heel heftig, dus ik vroeg me ook 
af: doe ik er wel goed aan? En wat 
is dan mijn succesverhaal? Nu 
heb ik die wel, met mijn werk en 
vrouw, maar wat de Nieuwjaars-
brand betreft, heb ik vooral 
schuldgevoel. En het hoe en 
waarom, dat kwam alleen maar 
boven.”
,,De andere sprekers zeiden dat 
mijn verhaal er juist toedeed. 
Linda Jonk en Lou Snoek, brand-
wondenslachtoffers van destijds, 
zijn bij ons thuis geweest en dat 
was een super inspirerende ont-
moeting. Jaap Veerman (corn), 
die ook nauw betrokken is bij het 
project, gaf me door enkele signa-
len ook het gevoel dat het goed 
was.”

‘Mijn hand staat 
nog steeds gevormd 
in de arm van Linda’
De tweede kennismaking met 
Linda had een nog diepere lading. 
,,Toen mijn dochter bij haar in de 
klas kwam, zei Linda ‘jouw papa 
heeft mij geholpen’. Ze doelde op 
die nacht, ik heb haar toen vastge-
pakt en mijn hand is nog steeds 
gevormd in haar arm…”
Voor John kwam er weer een ver-
werkingsproces op gang. ,,De 
maanden juni en juli, toen ging ik 
terug naar af. Dat heeft mijn 
vrouw ook gemerkt. Ik trainde 
wel op de racefiets en juist in die 
tijd heb ik mijn zinnen verzet en 
ben ik drie keer het rondje Mar-
kermeer gaan doen en reed ik 444 
kilometer op één dag. Ik ben een 

paar keer terugge-
worpen en opge-
krabbeld en nu weet 
ik waar ik dat alle-
maal voor heb ge-
daan. Al is het nog zo 
donker, het wordt 
altijd weer licht”, 
zeg ik dan.
,,Inmiddels staat 
mijn verhaal voor de 
sprekersavond, met 
dank aan de groep.  
,,En zijn meerdere 
stukjes gevonden 
van mijn puzzel van 
die dagen rond 1 ja-
nuari. De dag voor 
oudjaar werd door 
een vriendenploeg 
afgezegd voor De Hemel en ei-
genlijk wilde ik die tafel niet 
meer vergeven. Toen er iemand 
belde, pro-
beerde ik hem 
een tafel in de 
Wir War Bar 
aan te bieden, 
maar hij wilde 
voor dol in De 
Hemel. Dan 
maar in De He-
mel, dacht ik. 
Blijkt, twintjg 
jaar later, dat 
Lou Snoek de-
gene was die 
dat telefoontje 
pleegde. En de 
– inmiddels – 
man van Marga 
Smit in de 
groep zat die af 
had gezegd.”
,,De bijeenkom-
sten hebben 
voor mij enorm 
helend ge-
werkt. Mede 
door de bevesti-
ging dat ik niet 
als één van de 
veroorzakers 
wordt gezien, 
juist integen-
deel. Ik voel me 
b e v o o r r e c h t 
dat ik van deze 
groep deel mag 
uit maken, daar 
ben ik zó dank-
baar voor.” Hij 
kent ook de ver-
halen van de 
anderen. ,,Het 
is allemaal 
enorm inspire-
rend en ik hoop 
dat de mensen 
die naar de 
sprekersavon-
den gaan ko-
men, dat ook zo 
zullen erva-
ren.” 
Vanuit de werk-
groep ‘Nieuw-
jaarsbrand 20 
jaar later’ is 
a a n g e g e v e n , 
dat wanneer be-

trokkenen van destijds naar aan-
leiding van deze publicatie of de 
sprekersavonden worden bena-

derd door media, even-
tueel kan worden door-
verwezen naar de 
afdeling communicatie 
van de gemeente: com-
municatie@edam-volen-
dam.nl  

Data van de 
sprekersavonden:
8 oktober: John Veer-
man en Marga Smit
29 oktober: Kees de 
Boer en Jos Kras
19 november: Eric Tuijp 
en Lou Snoek
10 december: Toine van 
Trier en René Schilder
Plaatsen – vanaf maan-

dag 7 september – reserveren kan 
via www.hemeltjevolendam.nl/
volendam-spreekt/
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John Veerman één van de storytellers tijdens ‘Volendam spreekt’

‘Delen heeft helende werking’Op 1 januari is het 20 jaar geleden dat Volendam breaking 
news was in Amerika (CNN) en Groot-Brittannië (BBC). Ne-
derland raakte geschokt, omdat tientallen feestvierende kin-
deren – van buiten en van binnen – verwond raakten door (de 
Nieuwjaars)brand in bar De Hemel. Veertien jongeren kwa-
men te overlijden, duizenden mensen waren betrokken. Fa-
milies, vrienden, omwonenden, hulpverleners, ooggetuigen, 
velen raakten getraumatiseerd. Naast de vele drama’s bracht 
de nasleep ook onvoorstelbare veerkracht en verrassende 
soms ontroerende gebeurtennissen met zich mee in de twin-
tig jaar daarna. De Nivo brengt vanaf volgende week een 
reeks verhalen met mensen uit die betrokken groep en vanaf 
8 oktober begeeft een achttal betrokkenen zich op het po-
dium. Vanuit verschillende invalshoeken doen zij hun relaas 
voor publiek, tijdens ‘Volendam spreekt’. Eén van hen is 
John Veerman (kadij), destijds bedrijfsleider van de Wir 
War Bar, die zich onder De Hemel bevond.

Eddy Veerman
Door


