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Voorwoord 

Beste leden en donateurs,  

 

wij mogen terugzien op een geslaagde bijeenkomst  

op 15 juni jongstleden.

Wel was het jammer dat niet iedereen die zich had 
 opgegeven aanwezig was. De locatie, het Beatrixgebouw 
te Utrecht, viel ietwat tegen. Zowel in de pauze als bij de 
afsluitende borrel was er geen personeel aanwezig en 
ook de gevraagde cake was er niet. Omdat de opvang in 
 Rotterdam wel altijd sfeervol is, vroegen vele aanwezigen 
dan ook om de komende bijeenkomst in Rotterdam 
te beleggen. 

Onze nieuwe videofilmpjes werden zeer goed ontvan-
gen. Enkele leden merkten zelfs op dat ze nog nooit 
zo’n  heldere uitleg betreffende behandelingen hadden 
 gekregen. De beantwoording van de vele vragen aan 
 arts- onderzoeker Bob Belderbos verliep ook vlekkeloos,  
zijn uitleg was zeer duidelijk. 

Tijdens de bijeenkomst liepen de emoties hoog op 
toen gesproken werd over het vernietigen van de Wet 
 Asbest sanering van daken door de Eerste Kamer. Daar-
mee is de asbestsanering momenteel tot een minimum 
gedaald. De bedoeling is dat we ons samen met de NVALT 
en  overige partijen hard gaan maken om de gevaren van 
asbestblootstelling weer op de kaart te zetten. Momen-
teel zijn wij samen met Quadia TV bezig met het maken 
van een filmpje waarin leden van AVN, asbestslachtoffers 
en longartsen de Nederlandse bevolking duidelijk willen 

 maken dat asbest zeer gevaarlijk is. Na de zomervakantie 
zal hier bekendheid aan worden gegeven. 

Door het saneren van daken maar uit te stellen, neemt 
de verwering van deze daken steeds verder toe. Vooral 
in schuren van agrariërs kan dit tot enorme problemen 
leiden. Het grootste gevaar is er voor onze kinderen en 
klein kinderen, als zij met asbest in aanraking komen. De 
 incubatietijd voor een asbestziekte is bij jonge kinderen 
 immers slecht tien jaar. Doen wij niets dan zijn wij bang dat 
er in de toekomst steeds meer jongere slachtoffers komen.

Ook het door professor Helsloot en veertien woning-
stichtingen gepresenteerde rapport betreffende de 
 asbest sanering is pertinent onjuist. Gesteld wordt dat  
dit een  ‘wetenschappelijk rapport’ is. Helaas heeft met 
uitzon dering van TNO geen enkele universiteit of onder-
zoeksbureau hieraan meegewerkt. 

Het lijkt erop dat het saneren van asbest alleen maar 
een geldkwestie is en de gezondheidsrisico’s van de 
mens niet tellen. Een trieste zaak, maar wij blijven 
 onverminderd strijdbaar.

Leon Widdershoven
Secretaris Asbestslachtoffers 
 Vereniging Nederland

‘Onze site is werkelijkheid’

Op de Facebookpagina ‘Asbestverhalen’ vind je informatie over asbest en kun je terecht met vragen 

over de ziekte. “Maar het persoonlijke en emotionele aspect is minstens zo belangrijk”, aldus mede

beheerster Gonda Martens. “Dat mensen ervaringen uitwisselen en hun ei kwijt kunnen.”

Door Sven Poels

Het is 2012 als Romana Jasperse, vrouw van 
asbestslachtoffer Klaas Jasperse, de pagina 
aanmaakt. Om mensen zo objectief mogelijk  
te informeren, maar ook om een vuist te maken 
tegen het asbestbeleid van de overheid. Een 
jaar later stelde haar man de staat aansprake-
lijk voor nalatigheid; een juridische strijd die 
na een ellenlange rechtsgang verloren werd. 
Doordat de chemokuren en daaropvolgende 
 bestralingen niet aansloegen en Klaas heel erg 
ziek werd, gaf Romana haar pagina vorig jaar  
uit handen aan Dennis Smeets, die op zijn  
beurt Gonda Martens erbij betrok.

“Omdat ik nogal eens postte op de site, kreeg 
ik eind 2018 van Dennis de vraag of ik mede-
beheerder wilde worden”, vertelt Martens (66). 
“Daar hoefde ik niet lang over na te denken. 
Toen dr. Ira Helsloot rond die tijd zei dat asbest 
niet gevaarlijk was, ben ik uit mijn vel gevlogen. 
Ik ben een ram en bovendien zelf ziek, dus was 
en ben ik extra gemotiveerd en strijdvaardig.”

Échte verhalen
Omdat haar ‘collega’ op het moment tot over 
z’n oren in het werk zit, probeert Martens zo 
veel mogelijk voor haar rekening te nemen.  
Elke dag kijkt de Arnhemse op de site en als  
er vragen zijn, beantwoordt ze die onderbouwd: 
“Wat ik weet, wil ik delen; wat ik niet weet, zoek 
ik op.” Diezelfde plan van aanpak geldt voor de 
content die ze plaatst. “Veel  asbestslachtoffers 
hebben het gevoel dat de leugen regeert, 
omdat ze van het kastje naar de muur  worden 

gestuurd. Maar niet bij ons: onze site is 
 werkelijkheid. Het zijn échte verhalen.”

Informeren is dan ook niet het enige doel 
van ‘Asbestverhalen’. “Het persoonlijke en 
 emotionele aspect is minstens zo belangrijk.  
Dat mensen ervaringen uitwisselen en hun ei 
kwijt kunnen. Daar is nog te weinig aandacht 
voor en zou wat mij betreft dus nog wel wat 
meer mogen gebeuren.”

“Asbestslachtoffers en hun naasten hebben te 
kampen met zo enorm veel verdriet en erger-
nis”, vervolgt ze. Uit ervaring weet ze tegen 
welke muren je zoal kan oplopen: “Mijn groot-
ste frustratie is het Instituut Asbestslachtoffers 
 (adviesorgaan dat bemiddelt tussen werk gevers 
en werknemers, red.) geweest. Ik heb het ge-
voel dat die er totaal niet is voor de  slachtoffers. 
Als je niet precies kunt aantonen waar je ziek 
bent geworden, kunnen ze niks voor je bete-
kenen. Maar het gaat om méér dan alleen de 
financiële schadevergoeding; de emotionele 
schade is veel groter.”

Doorgaan
Echter ondanks dat ze haar baan verloren heeft  
en ernstig ziek is, weigert Martens bij de pakken 
neer te zitten. “Ik heb de kracht nog en probeer 
er het beste van te maken. Er zijn meer mensen 
zoals ik die moeten doorgaan, en ik denk dat 
‘Asbestverhalen’ daar mede bij kan helpen.”

De Facebookpagina ‘Asbestverhalen’ is te bezich-
tigen op: www.facebook.com/asbestverhalen/



‘Er moet nú iets gebeuren’

De jongste bijeenkomst van Asbestslachtoffers Vereniging Nederland was er een met emoties, maar ook met daadkracht. 

Secretaris en oudvoorzitter Leon Widdershoven: “De asbestsaneringswet is om financiële redenen stopgezet, waardoor  

we terug bij af zijn. Het is schandalig, maar we zullen ons er niet bij neerleggen.”

Door Sven Poels

Tijdens de ledenvergadering op zaterdag 15 juni in het 
Beatrix Theater te Utrecht werden film- en geluidsopna-
men gemaakt. “Jullie hoeven je geen zorgen te maken  
dat het de NOS of SBS6 is”, beet Widdershoven het spits 
af. “We hebben zelf een cameraploeg ingehuurd; de men-
sen van Quadia zullen een sfeerbeeld maken van deze  
AVN-bijeenkomst.”

Flinke dreun
De reden daarvoor was helder. Begin juni verwierp de 
Eerste Kamer een wetsvoorstel voor de sanering van 
asbestdaken, waarmee een jarenlange lobby van de AVN 
in één klap voor niets bleek te zijn. “We hebben een flinke 
dreun gekregen”, aldus Widdershoven, die tegelijk opriep 
tot actie. “Er moet nú iets gebeuren, anders verwatert   
alles wat we in 32 jaar hebben opgebouwd.”

De sfeerimpressie, waar na de zomervakantie meer 
 ruchtbaarheid aan zal worden gegeven, is daartoe een 
middel. Tevens werden er in opdracht van de AVN al twee 
andere nieuwe filmpjes gemaakt, die tijdens de bijeen-
komst  werden tentoongesteld. Op de eerste vertelt long-
arts Sjaak Burgers over asbestkanker en op de tweede 
gaat zijn collega Joachim Aerts in op de den dritische 
celtherapie. Bob Belderbos, arts-onderzoeker op het 
Erasmus MC, beantwoordde na afloop van de vertoning 
vragen uit het publiek.

Na de onderbreking nam Sebastiaan Boink het woord  
om te vertellen over zijn plan om met de Dam tot Damloop 
geld in te zamelen voor onderzoek naar de  behandeling 
van asbestkanker (zie vorige nieuwsbrief).

Terug bij af
Vervolgens ging een emotionele Widdershoven verder 
waar hij gebleven was: “De asbestsaneringswet is om 
financiële redenen stopgezet, waardoor we terug bij af  
zijn. We willen geen panieksituatie scheppen, maar er 
moet ook niet niets gebeuren. Er zit nog altijd een stij-
gende lijn in het aantal asbestslachtoffers en als we niets 
doen, zadelen we ook onze kinderen en  kleinkinderen 
op met problemen. Dat moeten we koste wat kost 
 voorkomen.”

De AVN weet zich gesteund door de Nederlandse 
 Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose 
(NVALT). “We zullen samen optrekken om de Nederlandse 
bevolking attent te maken op de gezondheidsrisico’s.” De 
overheid doet dat immers nog veel en veel te weinig, vindt 
Widdershoven: “Er wordt alleen maar gekeken naar de 
kosten. Het is schandalig, maar wij zullen ons er niet bij 
neerleggen.”

De nieuwe filmpjes met longartsen Sjaak Burgers  
en  Joachim Aerts zijn te zien op onze webpagina:   
www.asbestslachtoffer.nl/index.php/videos.

“Als we niets doen, zadelen we 
onze kinderen en kleinkinderen 

op met problemen.”

AVN actief op sociale media
Sinds vorig jaar is  Asbestslachtoffers  Vereniging 
 Nederland ook actief  op   Facebook en Twitter.  

 
Wilt u als eerste op  de hoogte zijn  

van nieuws, volg ons dan!

Afzien voor de AVN

Aan het eind van dit jaar loopt Roermondenaar Rob van Well de legendarische marathon van New York om geld bijeen  

te krijgen voor Asbestslachtoffers Vereniging Nederland. “Dit is mijn manier om wat terug te doen.”

Door Sven Poels

In januari 2007 overleed Robs vader 
aan de gevolgen van mesothelioom, 
op slechts 63-jarige leeftijd. “In-
eens krijg je bericht en kom je in de 
 malle molen”, blikt Rob (52) terug op 
het jaar voorafgaand aan het overlij-
den. “Het is een ontzettend zware  
tijd geweest.”

Puntje licht
Maar gelukkig vond de familie Van 
Well in deze  donkere dagen toch 
nog een puntje licht. “Bob  Ruers 
 (SP-politicus en asbest advocaat,  
red.) heeft destijds  namens de AVN 
onze belangen behartigd. Hij sprak  
de oud-werkgevers aan, wat er 
vrij snel toe heeft geleid dat er een 
 financiële tegemoetkoming werd 
 toegekend. Met name voor mijn   
vader is dat heel belangrijk   
geweest.”

Ook Robs dankbaarheid was groot: 
“Ik heb altijd  gedacht dat ik een  
keer iets terug moest doen voor de 
mensen die ons hebben geholpen. 
Dus toen twee fietsmaten van me 
 opperden om de marathon van  
New York te gaan lopen, bedacht ik 
om daar een  inzamelingsactie voor 
de AVN aan te verbinden. Geld voor 
onderzoek is nodig, maar de (juridi-
sche) onder steuning voor  slachtoffers 
is misschien wel  essentiëler.” Dat 
bedrijven de  gevolgen van asbest-
blootstelling nog altijd bagatelliseren, 

vindt hij  vreselijk. “Het onderstreept 
het  belang van mijn actie.”

Pokke-eind
Strikt genomen weet Rob niet waar 
hij aan begint. “Ik heb mijn hele leven 
veel gesport, maar zo’n  pokke-eind 
(42,2 kilometer, red.) heb ik nog nooit 
gelopen. Een  hobby ga ik er ook niet 
van maken: ik loop maar één keer de 
marathon.” Zo’n anderhalf jaar is hij  
nu al bezig met de voorbereiding. 
“Beetje bij beetje ben ik de afstand 
aan het opvoeren. Het verst wat ik tot 
nu toe heb gerend is 29 kilo meter. Het 
is afzien; ik weet niet of ik het knap of 
stom van mezelf vind”, lacht hij.

Fantastische entourage 
De New Yorkse marathon staat  
met vijftigduizend  deelnemers en 
twee miljoen toeschouwers bekend 
als de grootste en een van de  mooiste 
marathons ter wereld. “De  entourage 
moet fantastisch zijn”, weet Rob van 
horen zeggen. “Alleen al de sfeer en 
de  mensen aan de kant helpen je 
over de finish.” 

Hij hoopt dat deze  prachtige levens-
ervaring zo veel mogelijk geld in het 
laatje brengt voor de AVN. “Een mooi 
bedrag om asbestslachtoffers bij te 
staan. Want dat is helaas nog  
hard nodig.”

De marathon van New York vindt plaats op zondag 3 november. Wilt u Rob een (financieel) steuntje 
in de rug geven? Ga dan naar www.doneeractie.nl/marathon-voor-asbestslachtoffers/-36728

“Het is afzien; 
ik weet niet of ik het 

knap of stom van 
mezelf vind.”

Rob van Well

Hans van Well in het voorjaar van 2005


