VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE
Naam: Robert Alexander Johan van den Heuvel
Geboortedatum: 19 december 1950
Geboorteplaats: Rijswijk

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard:
Mijn broer Robert Jean van den Heuvel was geboren op 2 april 1942. Mijn broer René is als 14-jarige gaan
werken op de visserij in Scheveningen, onder andere op de logger Sch 333.

Als 16-jarige heeft hij zich ingeschreven als beroeps bij het onderdeel Mariniers waar hij als kikvorsman 6 jaar
heeft gediend.

Hierna is hij gaan werken als duiker bij de firma vd Tak.

Een ongeluk met een brekende staalkabel maakte een einde aan zijn duikcarrière. In 1970 emigreerde René met
zijn gezin naar Hannover, Duitsland.

Zo’n elf jaar geleden werd er longkanker bij hem vastgesteld. Na verwijdering van een halve long en chemo
therapie is hij hiervan hersteld. Circa zes jaar geleden ging het weer mis, darmkanker. Ook hier is hij weer
bovenop gekomen. Er moest wel een stuk darm worden weggenomen, wat uiteindelijk resulteerde in een aantal
zware operaties en uiteindelijk het moeten dragen van een stoma. Maar hij heeft alles wat op zijn weg kwam
doorstaan, een ijzersterke man.
We skypeten iedere zondag (indien mogelijk) met elkaar.
Op 13 april 2021 heeft René zijn injectie met BionTech tegen Covid-19 gehad. De zondag ervoor appte ik nog
gekscherend: ik hoop dat ik je volgende week nog zie. Die week daarop was hij er gelukkig gewoon weer, maar
op zondag 2 mei niet. Er schoot die ochtend nog een gedachte door mijn hoofd… het zal toch niet. Maar we
misten elkaar wel eens meer.
’s-Middags kijk ik op mijn telefoon; er was een whatsapp bericht van mijn nicht Christina. René had op 1 mei een
Schlaganfall (beroerte) en vele Hirnblutungen (hersenbloedingen) gehad, hij was opgenomen op de IC en werd
beademd. Het zag er heel slecht uit. Op maandag 3 mei is de beademing gestopt, het was wachten tot hij vanzelf
zou inslapen. Op 5 mei is hij overleden zonder nog bij kennis te zijn geweest.
Ik weet gevoelsmatig zeker dat hij er nog was geweest zonder de vaccinatie; op 30 april is hij nog naar de kapper
geweest.
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