Legionellaherdenking op 9 maart 2019
Toespraak burgemeester Wortelboer

Locatie: Legionellamonument aan Spoorsingel in Bovenkarspel

Geachte aanwezigen,
Vandaag staan we stil bij het feit dat twintig jaar geleden zich hier een ramp heeft voltrokken.
Het wordt soms wel eens de “vergeten” ramp genoemd.
Wellicht omdat het niet een gebeurtenis was die in één klap slachtoffers maakte.
Het duurde dagen nadat de eerste mensen ziek waren geworden voordat de diagnose
legionella gesteld kon worden.
Een ziekte die weinig bekendheid had en een ziekte die begint met symptomen die veel op
andere aandoeningen lijken.
Deze gebeurtenis was een sluipende, maar daarom voor velen een niet minder rampzalige
gebeurtenis.
Immers, deze ramp heeft velen persoonlijk geraakt.
32 dodelijke slachtoffers vielen te betreuren en meer dan 200 mensen die ziek werden.
Nabestaanden en patiënten voor wie deze gebeurtenis allesbehalve een vergeten ramp is.
De veteranenziekte is, zo heb ik begrepen, een aandoening die een grillig verloop kan
hebben.
Die ook een langdurig verloop kan hebben.
Zij die het kunnen navertellen, wacht vaak een lange weg richting herstel.
Een herstel dat vaak ook nog slechts een gedeeltelijk herstel is, waarbij patiënten langjarig
beperkingen blijven ervaren.
Langdurige beperkingen en gedeeltelijk herstel dat niet altijd goed begrepen lijkt te worden
door anderen.
De stichting Veteranenziekte doet onder meer op dat vlak goed werk, zij zet zich in voor
belangenbehartiging.

Twintig jaar geleden was ik op uitnodiging van de gemeente ook te gast op de Westfriese
Flora.
Een prachtige bloemententoonstelling met schitterende uitstallingen.
Een grote annexe beurs en tienduizenden bezoekers uit het hele land.
Ik herinner me goed de onzekerheid van toen, toen dagen later naar buiten kwam dat er een
uitbraak van legionella was.
En nog weer later dat mensen ernstig ziek waren geworden en dat er zelfs dodelijke
slachtoffers vielen te betreuren.
In de jaren daarna deed het, naast het ontegenzeggelijke leed van nabestaanden en
slachtoffers, ook verdriet dat de Flora bijna synoniem werd met legionella.
Het gezegde “de lente begint in Bovenkarspel” was verstomd.
De stichting Veteranenziekte doet goed werk.
Naast belangenbehartiging is zij er om lotgenoten met elkaar in contact te brengen, om
informatie over deze ziekte, behandeling en revalideren te verspreiden.
En om de aandacht voor deze ziekte bij politiek en samenleving niet te laten verslappen.
Meer bekendheid over legionella en de risico’s heeft geleid tot scherpere regelgeving en beter
toezicht.
En meer informatie voor mensen die vragen hebben over legionella.
Toch maakt legionella tot op de dag van vandaag slachtoffers.
Bij verblijf, bijvoorbeeld met vakantie, in het buitenland, maar ook nog in eigen land.
Ook daarom blijft aandacht voor deze ziekte noodzakelijk.
Het is goed om vandaag, hier samen stil te staan bij de gebeurtenissen van twintig jaar
geleden.
Gebeurtenissen die de levens van velen hebben geraakt en die veel verdriet hebben gedaan.
Een verdriet dat tastbaar en voelbaar is op deze plek, een plek van herdenking en reflectie.
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