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Jaarwisseling

DICHTER�DES�VADERLANDS

Nieuw
Het gaat haast altijd zo: er arriveert een glanzend jaar, bij wonder
nog onaangeraakt, als door de hand des tijds luchtdicht verpakt,
waarop geen smetje zit. Geen stip.

Je overziet het weggesleepte; leeggehaald, bekrast, over de kop gegaan.
Er kleeft vooral verlies aan, lijkt het, nutteloze doden.
Snelheidsovertredingen, kapotte onderdelen.

Als je vanaf dat wrak de rij afkijkt: de geschiedenis een stille tocht
van onmiskenbaar ferme deuken, van krakende moraal
en onverwachte breuken – een file van verhalen

In�Enschede is�bij
een�explosie�een
dode�gevallen.
FOTO�FLORIS�KAYIM

O

udjaarsnacht, twaalf uur.
Als de eerste vuurpijl in
Vriezenveen ontvlamt,
staat Floris Kayim (41) met
vrouw en kinderen voor
zijn woning in het Twentse lintdorp. Hij wenst buren een gelukkig
Nieuwjaar, ziet hoe het vuurwerk de hemel verkleurt. Iets verderop, bij de Chinees aan de Almeloseweg, ratelt een duizendklapper.
Vijf minuten later zit Kayim achter het
stuur van zijn Volvo. Hij manoeuvreert
zijn wagen langs straatvolk en vuurkorven naar de dorpsrand. Daar kijkt hij op
zijn telefoon, die aan het dashboard
plakt. Op het scherm ziet hij brandweeren politiemeldingen voorbijkomen.
Kayim fotografeert incidenten voor regionale en landelijke media: midden in de
nacht, als er niemand op straat is, of overdag, tijdens de dode uurtjes op het werk.

Brandende dozen
Ginopress werkt met een systeem waardoor Kayim zich enkel kan concentreren
op de meldingen. Hij plaatst direct zijn
foto’s, de redactie houdt hem op de hoogte en verkoopt zijn foto’s aan ANP en

De beste wensen slaan straks op de bumper stuk. De eerste kras,
de eerste deuk. Veel vliegt zich al te pletter op de voorkant

R�E�P�O�RTAG�E�O�U�D�E�JA�A�R�S�N�AC�H�T

Op pad met de
man die elke brand
fotografeert
Floris Kayim heeft een fascinatie voor brandjes. Hij rijdt door
Twente om foto’s te maken voor landelijke en regionale media.
„Nu komt alles tegelijk.”

Betrouwbaar beeld
„Ieder mens is nieuwsgierig”, vertelt
Kayim. „Zeker tegenwoordig, met alle sociale media, is alles op te zoeken. Ik maak
foto’s omdat ik wil dat er betrouwbaar
beeld de wereld wordt ingeslingerd.”
Het is half één, de pieper trilt. „Een
brandje in Almelo, prio twee.” Hij tuurt
door zijn bril naar het blauwe licht. „Dat
betekent dat het niet levensbedreigend
is.”
Al sinds de fotograaf zich kan herinneren, is hij gefascineerd door brandjes. Het
kwam door zijn vader. Die maakte hem
en zijn broer vroeger wakker als het
„loos” was, dan gingen ze kijken. Kayim
groeide op in Elspeet, een dorp op de Veluwe. Hij herinnert zich hoe een elektrowinkel in Harderwijk afbrandde en hij
met zijn broer ging kijken.
Later ging hij dat fotograferen en
plaatste zijn plaatjes op Facebook. Dat
viel op bij het persbureau Ginopress – een
van de drie in Twente – dat vijf jaar geleden vroeg of Kayim er wilde komen werken.

over wie er voorrang had. Of nam.

Door�onze�correspondent�Fabian�de�Bont

media als Tubantia en RTV Oost.
In de binnenstad van Almelo parkeert
Kayim zijn auto op de Bartelshoek. Brandende dozen, een klein vuurtje – de
brandweer is al ter plaatse. De fotograaf
stapt uit de auto, pakt zijn camera en
maakt een aantal foto’s.
Bij elke klus maakt Kayim een afweging. Gaat hij wel, of niet. Tegenwoordig
zit er op elke telefoon een goede camera.
Laatst was er een grote brand in Apeldoorn. Daar is hij niet heen gegaan, „half
mobiel Apeldoorn” had al foto’s gemaakt
en de media gebruikten die. Het is dat
Kayim een eigen bedrijf heeft in Elburg in
levensmiddelen, anders zou het niet te
doen zijn. „Fotograferen is mijn tweede
baan.”

Vuurexplosie
Iets na enen krijgt Kayim een bericht van
de redactie van Ginopress. „Een brand
met vuurexplosie in Enschede”, zegt hij.
„Het is niet mijn gebied, maar ze vragen
mij erheen te gaan.” Hij tikt het adres in
de navigatie. „23 minuten, ik trap ’m in.”
Onderweg piept de telefoon en trilt de

Er is iemand
dood. Heeft
niemand
meer fatsoen?
B�u�u�r�t�b�e�wo�n�e�r�s
zijn�boos�dat�het
vuurwerk�gewoon
doorgaat�na�het
dodelijke�ongeval

pieper: een autobrand in Almelo, én nog
een brand. „Oh, jongens”, verzucht hij.
„Nu komt alles tegelijk.”
Niet veel later zoeft Kayim de Gerststraat binnen, een straat in een woonwijk
aan de rand van Enschede. De weg is bezaaid met rode snippers en verbrande
vuurwerkdozen, iets verderop brandt er
vuur in een melkbus.
Vijftig meter verderop is er een roodwit lint gespannen rond een groot afzetscherm, omgeven door agenten. Daarvoor ligt een aan stuk geslagen aanhangwagen en een verkoolde droogtrommel.
Buurtbewoners en passanten staan langs
het lint, voor omliggende huizen liggen
scherven van voormalige ruiten.
Twee jongens op de fiets komen voorbij. „Het is verschrikkelijk wat hier is gebeurd”, zegt een van hen. „Er was een
grote knal, illegaal vuurwerk. Het is naar
voor de familie, iemand is doodgegaan.”

Een kort filmpje
De fotograaf zet zijn camerastatief neer,
om zijn nek bungelt een politieperskaart.
Terwijl Kayim fotografeert, komt een lijk-

wagen aanrijden. Buurtbewoners tillen
het lint op voor de wagen.
Een agente loopt naar Kayim en geeft
een hand. Het blijkt de officier van
dienst. Hij vertelt dat hij een freelancer is,
dat verschillende media foto’s willen,
maar ook een kort filmpje. Of ze kort voor
de camera kan uitleggen wat er is
gebeurd.”
De agente knikt. „Mag ik dan wel getuigen oproepen, die hebben wij echt nodig.” Kayim knikt en haalt zijn camera.
Terwijl de beelden schieten, gaat verderop in de straat vuurwerk de lucht in.
Het knalt. Twee buurtbewoonsters
schudden hun hoofd. „Doe normaal”,
roept een van hen. „Er is iemand dood.
Heeft niemand meer fatsoen?”
Achter Kayim verschijnt een verslaggever van Tubantia. „Heftig dit”, zegt hij.
„Ik was net bij dat hoekhuis, zelfs in de
slaapkamer lagen brokstukken.” Hij stapt
op de fiets, er moet nog een artikel worden geschreven.
Terwijl Kayim zijn laatste foto’s schiet,
komt er een man aanlopen. „Vorige week,
op Tweede Kerstdag, is mijn vader overleden en nu dit”, zegt hij. „Het nieuwe
jaar begint lekker.” Kayim knikt begrijpend en praat met de man.

Eerste hulp
Terug in de auto opent Kayim een blikje
cola, het houdt hem wakker. „Ik kan wel
de arrogante fotograaf uithangen”, zegt
hij. „Maar mensen zitten altijd vol emoties, je moet begrip tonen.”
Een paar dagen eerder stond een vrouw
voor zijn deur. In haar handen hield ze
een cadeaupakket. Tijdens een van de
meldingen was hij eerder ter plaatse dan
de hulpdiensten en had hij eerste hulp
verricht.
Het is drie uur, Kayim rijdt terug naar
Almelo. Af en toe klinkt er nog een knal.
Er komen nog meldingen binnen: een auto in de sloot bij discotheek Lucky, een
stalbrand in Rijssen.
Aan de rand van de stad parkeert hij de
auto, iets verderop zwalkt een man met
fles. Piepjes blijven binnenkomen, een
collega appt. Hij kijkt op de klok: half
vier.
Kayim schuift de meldingen-app op stil
en rijdt terug, naar zijn huis in Vriezenveen.

van het jaar. En kijk, daar volgt het keerpunt weer.

POLITIE�EN�BRANDWEER

Minder arrestaties, meer
branden, meer incidenten
Hulpdiensten hadden het
deze jaarwisseling zwaarder
dan vorig jaar. Maar toen
was het wel erg rustig, door
het slechte weer.
Door�onze�medewerker
Kasper�van�Laarhoven
AMSTERDAM.�Schietpartijen, twee

vermoedelijke vuurwerkdoden en
vuurtornado’s; dat het op sommige
plekken een turbulente jaarwisseling was, werd dinsdag al snel duidelijk. Maar hoe verliep het in de
rest van het land?
Wilbert de Vries houdt sinds 2004
op alarmeringen.nl bij hoe vaak
brandweer en ambulance uitrukken,
ook met Oud en Nieuw. Hij noteerde
dit jaar 3.150 meldingen tussen zes
uur ’s avonds en twee uur ’s nachts,
bijna de helft meer dan vorig jaar.
Ook de Nationale Politie zag een
drukke jaarwisseling. Volgens de
eerste cijfers ligt het aantal incidenten bijna 9 procent hoger dan vorig
jaar. Het aantal vuurwerkgerelateerde incidenten en mishandelingen steeg zelfs met 12 procent. Er
werden minder aanhoudingen verricht – 328 ten opzichte van 369 vorig jaar – en het aantal vechtpartijen
lag bijna een kwart lager. Over de
exacte aantallen houdt de politie
nog een slag om de arm, omdat de
cijfers dinsdag in allerijl verzameld
zijn, aldus plaatsvervangend korpschef Henk van Essen. „Maar het worden er eerder meer, niet minder.”
Het ergst vindt Van Essen het geweld dat gebruikt wordt tegen agenten en hulpverleners. Waar vorig

jaar 27 agenten werden geconfronteerd met geweld, waren dat er dit
jaar 59. „Vuurwerk afsteken is een
traditie, maar kennelijk is er nu ook
een steeds grotere groep die het normaal vindt om agenten of hulpverleners – mensen die zich 24/7 inzetten voor de samenleving – te bekogelen met vuurwerk.” In eerdere jaren, vóór het mede door het weer
opvallend rustige 2017, vonden er
echter meer geweldsincidenten
plaats tegen agenten. In 2015 en
2016 waren er 71 en 63 voorvallen.
In de grote steden verliep de aftrap van het nieuwe jaar wisselend.

Vu�u�r�we�r�kv�r�i�j
Natuurpark�Utrecht
is�tevreden
Het�was�het�eerste�jaar�dat
er�op�grote�schaal�vrijwillige�vuurwerkvrije�zones
wa�re�n�.Evaluaties�uit�alle�gemeenten�zijn�er�nog�niet,
maar�de�72-jarige�Paul�Brassé�uit�Utrecht�is�in�ieder�geval
tevreden.�Hij�nam�het�initiatief�voor�de�dieren�in�het�natuurpark�Bloeyendael�dat�hij
mede�beheert,�voor�de�sperwers,�marters,�wezels,
slechtvalken�en�spaarzame
ijsvogels.�Dinsdag kon�hij
geen�rotje�vinden.�„Dat�is
toch�prachtig?�Het�is�toch
een�beetje�het�voorbeeld�van
hoe�de�participatiesamenleving�zou�moeten�werken.”

In Rotterdam waren minder aanhoudingen dan vorig jaar, evenals in
Utrecht. Daar waren meer buitenbranden, maar minder autobranden
en brandweerinterventies dan eind
2015 en 2016. Al met al verliep het
dit jaar „redelijk ontspannen allemaal”, aldus een gemeentewoordvoerder, die ’s nachts samen met de
burgemeester op pad ging om te polsen hoe het onder anderen de buurtvaders en agenten verging.
In Amsterdam was het beeld vergelijkbaar met vorig jaar. Er waren
minder aanhoudingen, ietsje meer
incidenten. De brandweer had het
wel opvallend druk. Die rukte bijna
twee keer zo vaak uit als vorig jaar.
Vooral de Amsterdamse prullenbakken en afvalcontainers moesten het
ontgelden. Zo’n 160 werden er in
brand gestoken, circa 100 meer dan
vorig jaar. Het aantal ambulanceritten in de hoofdstad was met bijna
350 vergelijkbaar met eerdere jaren.
In veel andere steden bleef het relatief kalm. In Zaanstad en Groningen bijvoorbeeld verliep de jaarwisseling gemoedelijk en zonder grote
incidenten. Almere spreekt zelfs van
een „heel rustige jaarwisseling”.
De drie brandwondencentra zagen een wisselend beeld. Het Groningse Martini Ziekenhuis noemt de
nieuwjaarsnacht „relatief rustig”, in
het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis meldden negen mensen zich
op de brandwondenafdeling en acht
anderen op de spoedeisende hulp
met brandwonden – volgens een
woordvoerder „vergelijkbaar met
voorgaande jaren”. In het Rode
Kruis Ziekenhuis in Beverwijk was
het met 32 slachtoffers in plaats van
de 18 van vorig jaar wel druk.

Glimlach. Groet. Een menselijk gebaar.

Ester�Naomi�Perquin

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e

