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De vijf gezinnen en bewoners van het 
deels afgebrande gebouw aan, de 
Rijksstraatweg staannoq zeker een half 

, jaar tot een jaar 'op straat'. ,,Het is nu net 
een spookhuis", zeggen ze. 
Niels De.kker deeld in koopappartementen - werd 

exact drie weken geleden door brand 
getroffen. Pas na drie uur blussen 
had debrandweer het vuur bedwon 
gen. De schade was enorm. Hoewel 
de brand alleen de bovenste woon 
laag in de as legde, was de water 
schade in alle delen enorm. 
,,Het water kwam zelfs uit de lam 

pen", vertelt Wijnanda van Megge 
len, die met haar man, twee dochters 
en hond in het rechter gedeelte on 

-derin het pand WOQnt. Ze wandelt 
met Van Andel door het gebouw, 
waar door een grote groep werklui 
alles is gestript. Alle rotzooi en ver 
brande spullen zijn weg, gips en iso 
latie is verwijderd. ,,Toen ik voor de . 

Dórdrecht 

Vanaf de bovenste verdieping gooit 
·een werkman een verbrande matras 
naar beneden. ,,Dat is waar de brand 
is begonnen", zegt Jan van Andel, die 
één van de vijf appartementen be 
woonde. In de andere gedeelten wo 
nen allemaal andere familieleden, 
onder wie zijn schoonouders in de 
nok van het gemeentelijk monu 
ment. Alleen het meest linker ge 
deelte is geen eigendom van een 
bloedverwant. 
Het markante witte pand langs de 

A16- gebouwd in 1938 als kazerne en · 
· · later via bestemming als hotel opge- 

' 
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ÁÁ Het moment van de brand, 
gezien vanaf het water. ARCHIEF 

roro CARIN BEEN HAKKER 

~ De ravage die de bewoners 
direct na het bluswerk aan 
troffen. FOTO WIJNANDA VAN MEGGELEN 

_. Een van de ,werklui ruimt 
puin de slaapkamers van de 
dochters van Van Meggelen. 
FOTO MILAN RINCK 

'n pittige tijd worden' 
eerste keer binnenkwam was het 
hier één grote moesson. In het be 
gin kwam ik bijna elke dag, want je 
wilt er bij zijn als ze door je spullen 
heen gaan. Maar nu moeten we ons 
overgeven. Je · kunt niks meer 
doen", vertelt Van Andel. ,,Het is 
ook net een spookhuis nu." 

· Zo nuchter als hij nu klinkt, was 
Van.Andel in het begin allerminst. 
Van Meggelen evenmin. ,,In de eer 
ste week sta je op de automatische 
piloot. Pas later komt de klap als je 
het huis binnen stapt en je beseft 
dat je alles kwijt bent. Ook fotoal 
bums met babyfoto's. Die stonden 
op de harde schijf van de computer, 
maar die is ook gesneuveld door het 
water." 
Bij de brand raakte één persoon 

lichtgewond. De schoonouders van 
Jan en Wijnanda - zij is getrouwd 
met de zwager van Jan - waren net 
op vakantie gegaan. Alle anderen 
konden op tijd uit huis komen. 
Van Andel was aan het werk, 

maar raakte op bizarre wijze toch 
betrokken bij de brand. De teamlei- 

\_ 

'' Wat heb je er aan 
om te weten of de 
brand is begonnen 
in het stopcontact? 

De bewoners zijn vol lof over de 
hulp van Salvage, hef'sarnenwer 
kingsverband van de brandver 
zekeraars. Ook gaat dank uit 
naar familie en vrienden. Van 
Meggelen prijst het lnsula Col 
lege die voor nieuwe schoolspul 
len zorgde voor haar dochter. 
Minder lof is er voor de ge 
meente Dordrecht. ,,We hebben 
helemaal niets van de gemeente 
gehoord, terwijl alles en ieder 
een wist van deze brand. Pas na 
2,5 week kwam een teJefoontje 
op een ongelegen moment", ver 
telt Van Andel. ,,Daarna zijn we 
niet meer teruggebeld. Je staat 
met vijf gezinnen op straat, zon 
der dak boven je hoofd -s We voe 
len ons in de steek gelaten door 

. de gemeente. We hebben altijd 
het idee gehad dat Willemsdorp 

der van de politie in de Hoeksche 
werd gealarmeerd. ,,Er zou brand 
zijn op de Rijksstraatweg bij de 
N217. Dat laatste kon niet kloppen. 
toen ik naar het huisnummer keek, 
besefte ik dat het mijn huis moest 
zijn. Daarna werd de brand steeds 
heftiger. Ik ben er naartoe gereden 
en zag de gróte rookpluim in de 

( . , 
lucht van grote afstand." 
Het blijft een mysterie hoe het 

vuur is ontstaan. ,,Daarover valt 
geen uitsluitsel meer te geven. En· 
wat heb je er aan om te weten ofhet 
is begonnen in het stopcontact?" 
vertelt Van Andel, terwijl hij aan de 
achterkant het pand bekijkt. Achter 

· hem varen schepen en een 
cruisescheepje voorbij op de 
Dordtsche Kil. 
Gelukkig voor de bewoners doet 

geen van de verzekeraars moeilijk. 
"Maar het zal ons allemaal toch geld 
kosten", stelt Van Meggelen, die net 
als de andere een halfjaar tot jaar el 
ders moet verblijven (zie kader). 
"Dat zal pittig worden, want je 
weet niet waar je aan toe bent." 

BURGEMEESTER d 

Gemeente _erkent misser 

.- Jan van Andel, bewoner 

een ondergeschoven kindje is." 
De gemeente biedt excuses aan. 
"Het is heel spijtig dat er niet 
eerder contact is geweest. De 
burgemeester is te laat van de ' 
situatie van de brand en de _ge 
volgen op de hoogte gesteld. 
Anders was hij meteen naar de " 
bewoners toe gegaan om zijn 
medeleven te betuigen", stelt 
een woordvoerder. ,,Ook is aan 
gegeven dat de burgemeester . 
alsnog grqag in gesprek gaat. Er 
is het aanbod gedaan op een 
later en rustiger momént met de 
bewoners in. gesprek te gaan 
over de begeleiding van de ge 
meente. Daar is op dit moment 
contact over met de getroffe 
nen. Uiteraard wordt intern be 
keken hoe dit in het vervolg 
beter opgepakt kan worden." 


