In memoriam: Prof. Ir. Jan L. de Kroes
Ons bereikte het trieste bericht dat op 31 maart prof. ir.
Jan L. de Kroes is overleden. Jan de Kroes is de
oprichter van de Vereniging Verkeersslachtoffers
(VVS) en hij is ook de nodige jaren voorzitter geweest.
Daarnaast heeft hij de VVS geïntroduceerd bij de
Fédération Européenne des Victimes de la Route
(FEVR), de -inmiddels wereldwijde- koepelorganisatie
van slachtofferverenigingen.

Ik ben met Jan de Kroes in contact gekomen omdat in het toenmalige tijdschrift ‘Natuur &
Techniek’ (inmiddels omgedoopt naar ‘New Scientist’) zijn afscheidsrede als hoogleraar van de
Technische Universiteit Delft werd gepubliceerd. Dat was in de tijd dat ik midden in de
moeizame civielrechtelijke afwikkeling van mijn motor’ongeluk’ zat en zijn afscheidsrede sprak
mij daarom erg aan. Maar er stond alleen maar ‘J.L. de Kroes, Hilversum’ boven het artikel.
Gelukkig bracht het telefoonboek uitkomst en na een telefoongesprek kwam hij bij mij op
bezoek. Hij was echt een ‘eminance grise’ en hij legde zijn plannen uit om de VVS op te richten
en wat de doelstellingen van de VVS zouden moeten worden. Dat was voor mij voldoende
reden om mij bij de VVS aan te sluiten zodra deze opgericht werd.
Ook Caroline Reindl heeft al vanaf de oprichting van de VVS in nauw contact gestaan met Jan
de Kroes. Als verkeersslachtoffer ondervond zij veel steun en begrip bij hem. Jan was een
leidsman voor haar om weer in de maatschappij mee te tellen.
Jan heeft de VVS niet alleen opgericht, samen met zijn vrouw Susan, maar ook een goede start
gegeven. Hij was gewoonlijk erg beheerst, maar in een enkel geval heb ik hem boos gezien.
Een memorabel moment was toen, kort voor de Herdenking in Delft, er een nogal kortaf briefje
van het secretariaat van de Koningin kwam als reactie op de uitnodiging voor de Herdenking.
Het ontbreken van empathie voor de aantallen dodelijke en zwaargewonde slachtoffers (tijdens
de regeerperiode van Beatrix zijn er tussen de 35 000 en 40 000 doden op de Nederlandse
wegen gevallen!) raakte hem diep en stelde hem erg teleur. Ook de geringe belangstelling voor
de Herdenkingen door de samenleving en media kon hij niet begrijpen.
Jan was, door zijn beheerste karakter, iemand die mensen verbond. Dat was zowel binnen de
VVS als binnen de FEVR, waarvan hij ook een aantal jaren voorzitter was en de jaarlijkse
vergaderingen leidde. Dat was niet altijd eenvoudig door de culture verschillen en de
taalbarrières. Maar zijn optreden dwong bij een ieder respect af.
De VVS heeft niet alleen haar bestaan aan Jan de Kroes te danken, ook het feit dat de VVS dit
jaar 25 jaar bestaat is te danken aan het fundament, dat hij en Susan na de oprichting hebben
gelegd. Ook heeft hij latere besturen geïnspireerd om op deze weg verder te gaan. Leidend
daarbij is dat de doelen van de VVS door middel van overleg, overtuigen en harmonie bereikt
dienen te worden.

Het is duidelijk dat de doelen, die Jan voor de VVS gesteld heeft, gedurende zijn levensdagen
niet bereikt zijn. Dat is voor ons, het huidige bestuur, een belangrijke motivatie om zijn werk
voort te zetten, want het is duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is.
Wij zijn Jan veel dank verschuldigd voor het wijzen van de weg, het opzetten en opbouwen van
de VVS. Ook andere verkeersslachtoffers zijn hem veel verschuldigd, de beste manier om hem
te eren is door zijn werk voor verkeersslachtoffers en verkeersveiligheid voort te zetten in de
hoop en verwachting dat dit uiteindelijk veel levens en menselijke ellende zal voorkomen.
Moge hij rusten in vrede, hij heeft het verdiend.
Namens het hele bestuur en alle leden die je gekend hebben
Hans van Maanen
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