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Spelen met vuur
rtikelen over de status van Taiwan
worden in Peking goed in de gaten
gehouden. Toen deze krant vorig
jaar oktober een opinieartikel publi
ceerde waarin Nederland werd opgeroe
pen om Taiwan in een eventueel con
flict te steunen, kreeg ik daar in Peking
vragen over. Ik legde geduldig uit dat de
schrijver van het artikel geen collega
van mij is en dat Peking een kans zou
krijgen om de Chinese kant aan het
Nederlandse publiek uit te leggen.
Twee maanden later stond er een
interview met de Chinese ambassadeur
Tan Jian in de krant. De kersverse am
bassadeur herhaalde de Chinese positie
die ik hier in Peking talloze keren heb
gehoord. „Er is maar één China en Tai
wan maakt daar een onlosmakelijk
onderdeel van uit.”
Hoor en wederhoor, precies zoals dat
onze journalistieke plicht is. Enkele
weken nadat het interview verscheen,
kreeg ik als een van de eerste China
correspondenten een uitnodiging voor
de openingsceremonie van de Olympi
sche Winterspelen. Met beide artikelen
heb ik niets te maken gehad, toch voel
de het alsof ik voor het ene werd uitge
hoord en voor de andere beloond.
Ik moet zeggen dat de reactie in Pe
king zo voorspelbaar is dat ik ermee
kan werken. Meer moeite heb ik met
het Nederlandse systeem, waarin het
een regel is dat alleen woordvoerders in
Den Haag met de media mogen praten.
Hoewel het mij een paar keer is gelukt
een direct citaat of interview met Ne
derlandse ambtenaren hier in China te

A

Het zwemniveau van de
gemiddelde Nederlander
moet omhoog, betoogt de
directeur van de Red
dingsbrigade. Alleen een
diploma A is niet genoeg.
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Opinie Koen Breedveld, directeur Reddingsbrigade

Alleen zwemdiploma A
is niet voldoende
edere zomer komen er
zo’n tachtig á negentig
Nederlanders om bij
het zwemmen en re
creëren in het water.
Nu het steeds warmer
wordt en meer mensen de
verkoeling van het water op
zoeken, ligt een stijging op
de loer. Als je bedenkt hoe
weinig ervoor nodig is om te
verdrinken en hoeveel leed
een verdrinking veroor
zaakt, verbaas ik mij erover
hoe laconiek we hiermee
omgaan. Alsof we hebben
geaccepteerd dat het erbij
hoort.
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Risicogroepen
Hoewel verdrinking ie
dereen kan overkomen, zijn
er risicogroepen. Mensen
die niet uit een zwemcul
tuur komen, bijvoorbeeld.
Die zien iemand in het wa
ter springen en denken: ’Dat
kan ik ook!’ Het springen zal
wel gaan en even zwemmen
vast ook, maar wat mensen
vaak lijken te vergeten, is
dat er maar heel weinig voor
nodig is om te verdrinken.
Het water hoeft maar iets
dieper te zijn dan jij lang
bent. Binnen dertig secon
den is het gebeurd. In ver
houding verdrinken man
nen vaker dan vrouwen en
mensen met een lager inko
men vaker dan degenen met
een hoger inkomen. Om het
in, op en langs het water vei
liger te maken, zijn er drie
dingen nodig.

Volgens Koen Breedveld, directeur van
Reddingsbrigade Nederland, moet zwem
men veiliger. Hij wil een campagne voor
meer bewustwording, veiligere zwemlo
caties en, niet te vergeten, zwemlessen.
Dat laatste zou prima passen in de Rijke
Schooldag waarvan na de zomer een trial
van start gaat.
Ten eerste moet er een
campagne komen om men
sen meer bewust te maken
van de risico’s. De meeste
mensen weten wel wat een
mui is en wat je moet doen
als je daarin terecht komt,
maar er is nog veel meer
wat je in de problemen kan
brengen.

Veiliger maken
Het water kan ineens
stukken kouder of dieper
worden, je kan te maken
krijgen met golfslag, tegen
wind… De zee is geen
zwembad en dat besef is er
nog onvoldoende. Daar
naast moet er worden geïn
vesteerd in het veiliger ma
ken van de plaatsen waar
gezwommen wordt. Als we
die twee punten aanpak
ken, weet ik zeker dat er
een hoop verdrinkingen
kunnen worden voorko
men.
Tot slot hebben we de

zwemlessen. Daar zou echt
eens goed naar gekeken
moeten worden. Alleen een
Adiploma is niet voldoen
de en om ook B en C te be
halen, zijn heel wat les
sen nodig. Te veel kin
deren haken vroegtij
dig af: slechts één op de
drie haalt een Cdiplo
ma. Het onderwerp zorgt
vaak voor discussie. Want
wiens verantwoorde
lijkheid is het
dat kinderen
leren
zwemmen?
In
2005
werd beslo
ten dat dat
niet
de
scholen en
het Rijk wa
ren, maar de
ouders. Hoe
wel 94% van
de ouders hun
kind nu inder
daad zelf naar

zwemles stuurt, blijft er 6%
over die dat niet kan, wil of
weet dat het mogelijk is  de
groep die in het verleden
veel baat had bij school
zwemmen. Dat percentage
is te groot en dat zorgt voor
onnodig onveilige situaties.

Proefronde
Na de zomer gaat er een
proefronde van de Rijke
Schooldag van start. Een
concept dat scholen de
ruimte geeft te bepalen
waar behoefte aan is.
Schoolzwemmen zou daar
perfect in passen. Onder
begeleiding van goed opge
leide zweminstructeurs na
tuurlijk, want in het zwem
bad is de veiligheid van de
leerlingen niet de verant
woordelijkheid van juffen
en meesters. Wat mij be
treft krijgt leren zwemmen
zo snel mogelijk een promi
nente plaats in de Rijke
Schooldag en leren álle
kinderen zwemmen.
Als waterrijk land
zouden we ons rot
moeten
scha
men mocht het
niet
lukken
om zoiets te
organise
ren.”
Koen
Breedveld,
directeur
Reddings
brigade
Nederland.

Ik wil verslag doen,
niet in het vuur staan
scoren, is dat met gevoelige onderwer
pen zoals Taiwan vrijwel onmogelijk.
Toen Peking woedend reageerde op
de naamswijziging van het Nederlandse
handelskantoor in Taipei kostte het mij
geen moeite om van het Chinese minis
terie van Buitenlandse Zaken een reac
tie te krijgen. Van de assistent van han
delskantoordirecteur Guy Wittich
kreeg ik echter te horen dat ik met
vragen in Den Haag moest zijn, het
maakte daarbij niet uit dat het om een
nietdiplomatiek kantoor in Taipei ging.
Mochten de spanningen die door het
bezoek van Nancy Pelosi in de Straat
van Taiwan flink zijn opgelaaid escale
ren, dan houd ik mijn hart vast. Ik heb
nog tientallen vrienden op het eiland
wonen die ik heb leren kennen tijdens
mijn studiejaar in Taipei. Ook hier in
Peking heb ik vrienden gemaakt die op
het eiland zijn opgegroeid of daar fami
lieleden hebben.
Bovendien heeft Peking een scala aan
creatieve methodes om het eiland te
isoleren die in het verleden effectief
bleken. Denk aan luchtvaartmaatschap
pijen die de bestemming Taipei, Taiwan
hebben ’gecorrigeerd’ naar Taipei, Chi
na. Of aan de Amerikaanse acteur John
Cena die zijn excuses aanbood omdat
hij Taiwan een land had genoemd. Zoals
Peking de afgelopen dagen veelvuldig
heeft herhaald: wie met vuur speelt, zal
zich branden. Ik geef er de voorkeur
aan vanuit beide kanten verslag te doen
als er wordt gevuurd en niet zelf in het
vizier te staan.

