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Tegen  
de stroom in
Max van Vuuren (17), Stephan van den Haspel (20) en Pascal Pouw (18) 
liggen op het strand in Rozenburg (Z.H.) aan Het Scheur, een zijtak van 
de Nieuwe Waterweg. Ze horen hulpgeroep. in het water zien ze een 
jongen die in nood is. 
TEKST EN foToGRAfIE MatthIJs vaN dER taNg

D
e jongens komen direct in actie en zwem-
men naar de drenkeling toe. Door de sterke 
stroming is de jongen in moeilijkheden geko-
men en dreigt te verdrinken. Door de stroming 

raakt hij steeds verder van de wal af. Hij is niet in staat om zelf aan 
de kant te komen. Hij heeft de moed bijna opgegeven. 

Moeite
‘Als hij verder in het water had gelegen, was ik niet gegaan. Dan 
had ik het zelf ook niet overleefd’, vertelt Stephan. Pascal geeft 
zelf aan dat hij geen inschatting maakte van het gevaar. ‘Ik ging 
op de automatische piloot en misschien was dat ook wel fout. Ik 
heb niet op mijn eigen veiligheid gelet’. Max voegt daaraan toe: ‘Ik 
hoorde geschreeuw en begreep dat er iemand in het water lag. Ik 
heb er niet over nagedacht of ik moest helpen of niet. Misschien 
had ik het achteraf wel anders aangepakt.’

helden 

De drie jongens hadden zelf ook veel last van de stroming. ‘Vanaf 
de zijkant werd geroepen dat we ons met de stroming mee moes-
ten laten gaan. Ik riep terug dat we dan juist verder het water op 
gedreven zouden worden. Na een aantal minuten moesten we 
dat wel doen, want we waren uitgeput. Gelukkig ging dat goed’, 
vertelt Pascal. Het lukt de jongens om aan wal te komen.

Personeel van de brandweer en ambulance waren ondertussen 
gearriveerd en kwamen de jongens tegemoet. De jongens waren 
uitgeput en de drenkeling werd naar het ziekenhuis overgebracht, 
maar mocht na een uur alweer naar huis.

Achteraf
Ritchie is de jongen die is gered. Hij denkt nog veel na over wat er 

is gebeurd. ‘Ik denk er nog vaak aan terug en vraag me soms af 
wat er was gebeurd als het mis was gegaan’, vertelt hij. ‘Ik 

ben erg dankbaar dat ze me hebben gered.’

Heldendaad
Op woensdag 20 mei werden de jongens met een 
smoes gelokt naar het stadhuis in Rotterdam, waar 
ze werden toegesproken door burgemeester Abouta-

leb. ‘Vaak hoor je mensen zeggen, dat doe je toch 
gewoon voor je medemens, maar je moet de beslissing 

wel nemen. Jullie zijn in onze ogen helden en jullie zijn een 
voorbeeld’, vertelt de burgervader.
Na de toespraak van de burgemeester krijgen de jongens de bron-
zen medailles opgespeld door de burgemeester. 

‘Het is bijzonder dat we deze erkenning krijgen’, vertelt Stephan. 
‘Toch is het niet heel speciaal wat we hebben gedaan. Iedereen 
zou dat toch doen?!’, zegt Pascal. ‘Je kijkt toch altijd of je iets kunt 
doen voor een ander’, voegt Max toe.

De drie jongens gingen letterlijk en figuurlijk tegen de stroom in 
om een leven te redden. Niet iedereen springt het water in om een 
ander te helpen.  

‘Je kijkt 
toch altijd 

of je iets kunt 
doen voor een 

ander’ 
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