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Verslug van de tocht naar het rampgebied
met 1O iizeren schouwen op I Februari lg53

Alvorens over de voorbereiding wat
betreft het aanbrengen van het ma-
teriaal naar de trailers uit te wijden,
moeten we eerst Íets vertellen over
het tot stand komen van deze actie.

Dhr, H. B. Halbertsma hoorde, net
als vele Grouwsters, steeds de alar-
merende radioberichten over de ramp
die Zeeland getroffen had en steeds
weer hoorde men door de radio, dat
er dringend platbodem vaartuigen
nodig waren. Mijnheer Halbertsma
be'lde 's middags om 3 uur, half 4 de
burgemeester op, die zich l.aar aan-
leiding hiervan direct in verbinding
stelde met de Commissaris der Ko-
ningin in F riesland en zijn ambtge-
noot van Sneek, Afgesproken \Merd,
dat hij zou trachten de zending van
boten uit geheel F'riesland te co-
ordineren. Zelf droeg hlj de water-
politie te Grouw op, de nodige boten
bijeen te breng'en met de eigenaren
of eventueel vertrouwde stuurlui.
Toen dit niet vlot verliep heeft hij
op aanraden van de heer H. B. HaI-
bertsma contact gezoc}].L met het be-
stuur van de G.\M.S. uit welke be-
spreking voortvloeide, dat verschil-
lende schouv/en met aanhangmotor,
welke hiervoor geschikt waren, wer-
den uitgezocht. Later stelde de bur-
gemeester zich in verbinding met 't
provinciehuis in Den Haag, daarna
met de rivierenpolitie in Rotterdam,
die tenslotte verzocht boten te zea-
den aan de havenmeester van Dord-
recht. Bakker werd om pl.m. 8,30
door mijnheer Halbertsma .opgebeld

Zo werden de schouwen naar het rampg.ebkd vdrvoerd.



om zo viug mogelijk schouv/en op de
traiiers te laden.

Alle medewerking werd toegezegd
door de directie. Trailers, chauffeurs
en alles zou gecharterd worden, om
dit zo vlug mogelijk voor elkaar te
krijgen.

\À/achtende op verdere telefonische
orders van rnijnheer Halbertsma,
kwam de \Àraterpolitie bij Bakker
aan huis met de troodschap direct bij
de burgemeester te komen. Dhr. Bak-
ker stelde zich toen in verbinding
met l{endrik van der Schaaf de per-
soneels-chef, die toch ook nodig zou
zijn voor het vervoer van,de schou-
wen met kraan en hyster; Brandsma
was door de heer Halbertsma al op-
gebeld voor het opduikelen van de
chauffeurs en het in orde brengen
der trailers.

Bij aankomst in de kamer van de
burgemeester, bleek die uit te pui-
len van mensen. Het G.W.S.-bestuur
was aanwezig met een lijst van even-
tuele deelnemers, die in het bezit
waren van een ijzeren schouw met
aanhangmötor, waarna de politie de
opdracht kreeg deze mensen te be-
zoeken en klaar te maken voor de
tocht.

Circa 23 uur rverden de schouwen
naar de fabriek der N.V. Haibertsma
gebracht, waar kon worden tregon-
nen met opladen. De eerste schou-
wen werden aan de overkant, door
middel van de kraan op de schuit
gezet, overgevaren en zo op de wal
gebracht. Later bleek, dat dit niet
nodig was. Met man en macht trok
men de schouwen zonder meer oP
de rvai bij c1e lijstenfabriek; ze wer'
den dan met de hyster oPgePikt en
zo op de wagen gezet. }fet een en an-
der duurde tot ongeveer 1 uur. De
zaak moest toen vastgebonden wor-
den rnet touwen en kettingen, waar-
na om pl.m. kwart over 1 de boel
startklaar stond.

Mijnheer l{albertsma kvr'am toen
nog met de gedachte -om een stuk of
10 brandemmers mee te nemen, want
zei hfi: ,,Het is daar geen Pik-
meer of \Mijde Ee. Juliie zullen daar
.rn,at krjjgen met dat. \ryater". Het
bleek later dan ook, dat deze em-
mers hun nut hebben gedaan,

Om kwart over één konden wij ver-
trekken vanaf het terrein van de
fabriek van de N.V. Halbertsma. Het
was toen intussen 2 F ebruari ge-
worden, De trailers voorop, de luxe
wagen daar achter, om steeds met
de koplampen te kunnen controle-
ren of onze lading oP haar Plaats
bleef staan, wat in de looP van de
reis nog wel eens g:econtroleerd
moest worden.

De pioeg bestond uit de volgende
heren: Pieter Halbertsma, Gauke M.
Bakker, Jan de Vries, Jan Tasma,
Eokke Jansma, Jarr de Wal, Johan-
nes Talsma, Jan Brouwer, Haite
Seldenrust, Douwq v. d. Z\Maag en
Piet ÏIoen. Àls chauffeurs .van. de
trailers gingen meé, Jelle Rinsma en
Harm Hogenberg, terwijl Bennie van
Djjk de iuxe wagen bestuurde,

Deze eerste rit was, wat betrett
de zitplaats voor de mensen, wel wat
nauw, hetgeen bleek, in vergelijking
met wat we later zouden ondervin-
ctel, helemaal niet erg te zijn.

In de cabines van de trailers kwa-
men naast de chauffeur 3 mensen te
zitten, terwijl in de luxe wagen 6
mensen met bagage en kleren opge-
pakt zaten. Wij zijn toen aan één
stuk doorgereden, behoudens een en-
kele contróle wat betreft de lariing,
naar Sassenheim, waar wij in het
café ,,De Uiver" een kop koffie heb-
ben gedronken. Daar kregen v/ij ook
de eerste courant in handen met be-
richten over de ramp, Verder naar
Dordrecht, aankomst pl.m. 7,30 uur.
In Dordrecht, waar het meeste wa-
ter ai weer was weggezakt, lieien
rvij de trailers op een bepaald punt
staar, om contact te krijgen (wat
onze opdracht ook was) rnet de ha-
venrneester. P. G. H. en Bakker zijn
toen naar een garage gegaan, om
telefonisch verbinding' te krijgen met
de havenmeester, Men \À/as zeer ge-
schikt om ons te helpen, maar het
bleek, dat ook daar de telefoon ge-
stoord was. Juist toen wi.j uit de
8'arage stapten, om te overleggen
wat verder moest gebeuren, kwam
er een dokter van het Rode Kruis
naar ons toe, die bereid was ons
verder te helpen. lMij zijn daarna in
de luxe wagen gestapt (met Bennie
van Dijk, P. G. Halbersma en Bak-
ker), na eerst aan de mensen van de
trailer de opdracht te hebben gege-
ven niet weg te rijden zonder ons,
\À/ij zljn toen 'langs omwegen, daar
verschillende straten in Dordrecht
waren stuk gespoelcl, op het cen-
trale punt in Dordrecht aangeland.
Dit was ondergebracht in de Rijks
H.B.S. Na vrag:en en nog' eens vra-
gen, kwamen wij uiteindelijk in con-
taci met de u,itl,oerende macht. Op
tleze centrale post, waar het ook 'n
clrukte van belang was en de men-
sen door elkaar liepen als bijen in
een korf, kregen wij uiteindelijk dan
het adres van de havenmeester. De
dokter, die ons daar heen had ge-
bracht, bleef daar en zodoende
moesten wij ornzien naar iemand, die
Ilekend was, om ons naar de plaats
waar de havenmeester woonde, te
brengen. Wij kregen een Dordtenaar,
die bereid was ons te helpen. \Meer
in de wagen van Beirnie en Íijden
Iangs omwegen naar het aldres van
de havenmeester. Bij de havenmees-
ter aangekomen, bleek ailes gesloten
te zijn. Na bellen en nog: eens bellen,
kwam uiteindeijk iemand van boven,
die uit bed gebeld bleek te zÍjn. Die
mijnheer was niet de havenmeester;
(deze was niet thuis, en nerg'ens te
vinden). Hij had echter een briefje
klaar liggen, dat wij, wanneer wij -de groep uit Grouw - ons meldden,
wij ons in verbinding moesten stel-
len met een telefoonnummer, het-
welk op het briefje genoteerd stond.
Geprobèerd in het huis van de haven-
meester met het betrefiende tele-
foonnummer verbinding te krijgen.

Ook deze telefoon was gestoord. Ge-
probeerd werd. dus nu opnieuw op 'n
andere plaats telefonische verbinding
te krijgen. Wij zijn toen weer terug
gereden naar het centrale punt in
de Rijks H.B.S., om van daaruit te-
lefonisch contact met het nummer
dat op het briefje stond te krijgen en
wat in Den Haag bleek te zijn.

Zoals begrijpelijk was dat niet 't
enige bericht, dat doorgegeven moest
worden, dus moesten wij een hele tijd
wachten, voordat wij verbinding kre-
gen. Toen deze verbinding tot stand
kwam, werd door ons gevraagd, wat
de bedoeling was. Wij kregen hier
bericht terug, ons te melden bij de
havenmeester. Op onze opmerking
dat wij reeds bij de havenmeester
waren geweest, maar die niet thuis
konden treffen, kregen wij nog 2
adressen, één van de Bevrachtings-
commissie en één van de garnizoens-
commandant.

Wij zijn toen vertrokken, eerst
weer naar de havenmeester. Deze
was nergens te treffen. vervolgens
zijn wij gegaan naar: de Bevrachtings-
commissie; hier was een mijnheer,
die ons te woord stond, doch ook
niet wist wat hij hier in dit geval
moest doen, hij heeft ook geprobeerd
teiefonisch een bepaald adres te krij-
gen, doch ook deze telefoon was ge-
stoord. Wij zíjn uiteindeliik te-
recht gekomen bij de garnizoenscom-
mandant. Toen wij ons meldden bij
de stafofficieren, was de eerste op-
merking van de overste, dat hij geen
orders had door te geven aan bur-
gers. Zij zaten alleen voor de mili-
tairen. Aan de overste toen onze be-
Ievenissen meegedeeld. Wlj waren
wat dat betreft zo langzamerhand de
hele zaak beu, om van het kastje
naar de muur gestuurd te worden,
Wij hebben dit ook aan de overste
meegedeeld en wanneer hij ons niet
aan een bepaald adres kon helPen,
vrij dan maar weer van plan waren
om naar I'riesland terug te gaan.
Deze overste heeft toen zijn uiterste
best gedaan om ons te helpen. \Mij
zijn met hem naar de telefoon ge-
gaan en na circa een uur wachten,
kreeg hij eindelijk het Rode Kruis
in Den Haag. Het Rode Kruis in
Den Haag gaf ons opdracht om on-
verwijld naar 's-Gravendeel te ver-
trekken. Wij bedankten de overste
en vertrokken zo viug mogelijk weer
nàar het punt waar onze auto's ston-
den. Bij aankomst op die plaats bleek,
dat onze trailers vertrokken waren.
Toen rvas natuurlijk de moeiUikheid
om weer in contact te komen met
onze jongens, wat echter nogal vlot
ging. Wij vervoeg:den ons weer bii
die garage, waar wij 's morgens ge-
probeerd hadden te telefoneren en
waarin een politiepost was geves-
tigd, om inlichtingeu wat betreft 't
vertrek van de wagens. Hier kon
men ons meedelen dat de trailers
naar's-Gravend,eel waren vertrok-
ken. De politie had opdracht aan de
jongens gégeven (buiten ons om) om
naar 's-Gravendeel te vertrekken,



\Mij zijn toen vlug met onze luxe
wagen naar de pont van 's-Graven-
deel gereden en daar bleek dat ze
nog voor de pont stonden.

Wij zullen nu eerst vertellen wat
bij de trailers is gebeurd, in de tus-
sentijd dat de heren P. G. Halbert-
sma en Bakker op speurtocht naar
orders waren, Na ongeveer een half
uur kwam de dohter bij ons terug,
die met de heren Bakker en P. G.
Halbertsma vertrokken was en deze
deelde mee, dat de heren in de
II.B.S. waren aangekomen en dat
zij over ongeveer 10 minuten terug
zouden zijn. V/ij hehben toen eerst
10 minuten gewacht, daarna een
half uur; het half uur werd een uur
en tenslotte na 21/z uur waren de
heren nog niet terug.

Men kan zich indenken dat elke
F ord, die op de weg aan kwam rij-
den, met arendsogen werd bekeken,
in de hoop, dat het onze !-ord was., Na nog ongeveer een half uur
wachten, komt plotseling bericht uit
de garage (waarin die politiepost
was gevestigd), om onmiddellijk naar
's-Gravendeel te rijden. De jongens
wai:en.intussen het wachten moe en
vol verlangen om in actie te komen,
zodat er niet langer werd nagedacht
over het feit, dat dit bericht wel
eens niet afkomstig kon zijn van
de heren Bakker en Halbertsma en
onmiddellijk werden de deuren ge-
opend, de hemanning stapte in en
reed naar 's-Gravendeel. Intussen
waren goedgevige mensen bezig ge-
weest ons op koffie te tracteren, zo-
dat wij toch nog iets warms hadden
gehad, Het ging toen hurry up naar
de pont, die ons naar ,s-Gravendeel
moest brengen; voordat wij die pont
echter bereikten, bleek het, dat er
een lange rij auto's van wel onge-
veer een kilometer lengte, stond te
wachten om overgebracht te wor-
den. Jan de \MaI en Piet Hoen ont-
popten zich als verkeersagenten, re-
gelden daar op eigen houtje een ge-
deelte van het verkeer, zodat wij
steeds verder kwamen, totdat wij
strandden op een werkelijke verkeers-
agent, die hun gelastte te stoppen.
AaÍf deze man werd echter uitge-
legd, waarvoor wij daar kwamen en
wat wij van plan lvaren en met de
meeste nadruk werd verzocht om zo
spoedig mogelijk voorrang, om bij
de pont te komen, Wij hadden ons
intussen wel degeujk gerealiseerd,
dat het heel moeilijk zotr zijn,
indien wij de pont hadden gepas-
seerd, weer in contact te komen met
de heren Halbertsmq en Bakker, zo-
dat wij toen het besluit namen: Stop-
pen. Hier blijven, koste wat kost,
om weer contact te krijgen met de
heren in de Ford. De jongens waren
het met dit besluit begrijpelijk niet
eens, doch de chauffeurs voegden
zich naar onze opdracht en bleven
staan. Ook de bemanning van de
pont had last van ons, doch de traÍ-
lers stonden iets ter zijde, zodat het

verkeer goed doorgang kon vinden.
De heren de Vries en de Wal zijn
toen teruggelopen tot het eind van
de rij auto's, om daar te trachten
een glimp van de X'ord op te vangen.
Dit lukte niet, Jan de WaI is daar
toen blijven staan, Jan de Vries is
terug gelopen naar de trailers, om
een truck los te koppelen en daar-
mee f,erug te rijden naar de oor-
spronkelijke uitgangspost. Toen hij
daar echter aankwam en de truck
losgekoppeld was, zag hij plotseling
de gezichten van Bakker en P. G.
Halbertsma. Deze waren langs een
ander weg ook de pont in 's-Graven-
deel genaderd., zodal thans het con-
tact weer was hersteld en de truck
w-eer voor de trailer werd aangeslo-
ten.

IIet lrleek uit de berichten, welke
deze heren hadden meegebracht, dat
ook ons doel 's-Gravendeel was.

Alvorens de trailers met de pont
over te laten sturen, gingen eerst
P. G. Halbertsma en Bakker als voet-
gangers met de pont naar de over-
kant, om in contact te komen met
de burgemeester van's-Gravendeel.
Dit lukte nogal spoedig en wij kwa-
men nu precies van pas. Op het
moment dat wij ons meldden bij de
burgemeester, kwamen ook 2 schip-
pers vragen om opdracht naar Nu-
mansdorp. De burgemeester zei di-
rect, dat met deze schippers Plat-
bodem-vaartuigen mee moesten
gaen en dat hij graag 2 of 3 in
's-Gravendeel zou willen houden. Op
de opmerking, dat wij graag alle
10 bij etkaar wilden blijven, kregen
wij toen permissie om met de 10
schouwen naar Numansdorp te ver-
trekken, 2 schippers en een E.H,B.O'-
er, die zich inmiddels daarbij had ge-
voegd, gingen met ons mee naar de
haven, om te kijken waar de schepen
lagen. De schouwen konden daar
'prachtig van de trailers worden ge-
Iost. Daarna liepen wij naar de pont
.om de wagens met schouwen te Ia-
ten overkomen, doch het was inmid-
dels al zover, dat de pont voor de
'wal Iag en de trailers juist zouden
afrijden. De auto's zijn toen op de

'plaats, waar de schepen lagen, ge-
rbraeht en lr/erden met behulp van
'burgers en militairen vlot gelost.
, De heer P. G. Halbertsma zou toen
!nog' even naar de andere kant met
rde pont, om Bennie van Dijk op-
vdracht te geven wat hij moest uit-
.voeren met de luxe wagen. Mijnheer
Halbertsma meende, dat hij wel zo-
veel tijd had, dat hij op tijd terug
zot zijn, voordat de schouwen gela*
den zouden zijn. Dit bleek niet zo
te zqn. Terwijl aIIe schouwen al op
de schepen waren, E.H.B,O.'ers aan-
wezig waren met zakken* brood,
worst en boter en alles reeds klaar
Iag voor vertrek, was nog: nooit dhr,
Halbertsma weer aanwezig. Het ene
schip is toen vertrokken, het andere
wachtte nog steeds. Men was na-
tuurl{k weer zeer haastig om in Nu-
mansdorp te komen, daar wachtten

slachtoffers; terwijl men zei: op die
ene man niet te kunnen wachten.
Alle moeite is toen g:edaan om maar
weer contact mèt dhr. Halbertsma
te krijgen. Uiteindelijk voeren wij met
het laatste schip naar de overkant,
om daar zo mogelijk mijnheer Hal-
bertsma toch weer op te pikken.
Juist toen wij aankwamen aan de
overkant, stond dhr. P. G. Halbert,
sma op de pont. Wij konden contact
krijgen, P. G. Halbertsma kon juist
van de pont afspring:en en zodoende
kwam hij nog weer op het tweede
schip, om mee naar Numansdorp te
vertrekken.

Het was 1 uur toen wij vertrok-
ken van 's-Gravendeel naar Numans_
dorp. De eerste boot was reeds ver
vooruit en op die boot zat men in
spanning uit te kijken wanneer de
tweede kwam, totdat in de verte
deze boot in zicht kwam. De motor
van _het laatste schip bleek nogal
aanzienlijk sterker te zíjn dan àie
van het eerste, zodat met ongeveer
een half uur beide schepen Éii et.
kaar waren en ze naast elkaar wer_
den gebonden voor de verdere tocht.
Intussen kwam aan boord van een
dezer schepen Jan de Vries ia 

"orr-tact met 2 militairen, die afkom-
stig bleken te zíjrl uit Scheveningen.
Na diverse vrag'en err een gesprek
bleek, dat deze jongens allebei goecl
de zeilkunst meester waren, zódat
hij besloot om te proberen deze jon-
gens bij ons te houden, omdat wij
wel wisten, dat wjj in de plaats van
aankomst een gids mee zouden, krij-
gen, maar verder niet. Het zou dus
altijd gemakketijk' zijn een ervaren
schipper aan boord te hebben. Dit
gelukte, de jongens wilden graag:
met ons mee, Gedurende de hele ver-
dere tocht zíjt ze bij ons gebleven,
terwijl zich bovendien later nog eenjongen uit Hillegom bij ons heeft
aangesloten. De jongens uit Scheve-
ningen waren: Fons Bakker en Jan
Bolhuis en die uit Hiuegom heette
Ton de Vries.

Na 1% uur varen kwamen wij in
de eerste haven van Numansdorp
aan. Er stond een man op de ural
te zwaaien en dèze beduidde ons,
dat het niet mogelijk was verder te
varen, omdat het water zover was
gezakt, dat wij vast zouden lopen.
}Jij zei er echter bij, dat er in Nu-
mansdorp nog 500 mensen uit de
huizen waren te halen, zodat werd
tesloten, in de andere haven, de
Tramhaven aan te leggen fn de
Tramhaven aangekomen, bleek dat
het water van de vloed er een ont-
zettende ravage had aangericht. Het
was vreselijk, zoals alles daar door
elkaar lag'. EIen E.H,B.O.-man, die
bij ons aan boord was, werd over-
gezet in een politieboot aan de over-
kant, Bij terugkomst van deze bleek,
dat het de Genie vanuit ,s-Graven-
deel binnendoor was gelukt met hun
vletten, welke zij ook op trailers
hadden geladen, in Numansdorp te
komen en een vàandiig van deze



Genietroepen rvas intussen al aan de
Tramhalren gearriveerd en vertelde
ons, dat het niet meer nodiS' was,
dat onze boten daar werden gelost.
Hij had echter bericht bÍj zich, dat
in Ooltgensplaat onze hulp dringend
nodig was.

Direct werd losgegooid en met vol-
le vaart ging het toen op Ooltgens-
plaat af, waar \À/ii ongeveer 15,30
uur aankwamen. Doordat het laag
tij was, toen de boten de ingang van
de haven van Ooltgensplaat bereik-
ten, sprongen aIIe mensen van boord
en ploeterden tegen de dijk oP. Zii
troffen daat: 2 mensen, die een vat
oiie voortrolden en deze vertelden
hen, dat er eigeniiik niets was te
doen. Even verder echter spraken zii
een boer, die zei dat de toestand
ernstig \À/as en er nog veel mensen
in cle woningen zaten opgesloten. De
jongens, die op de dijk waren, ziin
toen de kilometer lange diik afge-
lopen naar het dorP toe, waar zij
zich vervoegden bij de burgemeester.
Intussen voeren de treide schepen,
geladen met de iizeren schouwen
langzaam door het nauwe vaarwater
naar de haven. Toen zii daar aan-
kwamen, trleek de trurgemeester
reeds enkele trucks met aanhang-
wagen klaar te hebben, zodat orr-
r:niCaetlilx kon worden begonnen de
boten te lossen. De burgemeester
was zeer verheugd, toen hij oYrze

hcotjes zag.
Onmiddellijk werd begonnen de bo-

ten door een nauwe straat en over
een kapot geslagen weg, midden in
het dorp te brengen, waat ze te wa-
ter werden gelaten' De motoren wer-
den aangehangen, onmiddellijk sloe-
geÍ\ ze aan en weg ging het, de een
ía de ander om de mensen uit de

huizen te halen. Toen de laatste boot
nog van de schePén gelost moest

-oiden, kwamen reeds de eerste ge-

redde Ooltgensplaat-mensen binnen'
Wij laten nu een versiag volgen

van de belevenissen van onze Jon-
gens tijdens het afhalen van de men-
óen uil de woningen in Ooltgens-
plaat.

lon Tor*o aertuIt ÍeÍs

over zíitt eruaringen.

Zorldag had ik de hele dag naar
de radio geluisterd en toen 's avonds
een oproeP kwam om hulP voor -de
getroffen gebieden, was ik direct be-
ieicl om mee te gaan. Ik.heb er nu
dan ook geen spijt van, dat wij zo
vlug vertrokken ziin, want hier was
direct huIP nodig. Diegenen, die er
niet geweèst zijn, kunnen zich niet
voorsfellen hoe groot deze ramp is.

Wat mij opviel is, dat van de bin-
nendijken, die gebruikt worden voor
vervoer, de teerlagen soms totaal
waren verdlilenen. Van een huis
stond alleen het bovenste gedeelte
nog op de muren, men kon er 8:G-

woon doorheen zien. Over het alge-
meen is er niet veel gered uit de
huizen. Het meeste dreef in het wa-
ter rond.

Een van onze laatste tochten op
Maandagavond was, dat de loco-
burgemeester naar huis moest wor-
den gebracht in gezelschap van een
agent. Deze agent zou de hond van
de loco-buÍgemeester in veilige ha-
ven brengen, maar de hond was nog
geer 2 tellen aan boord, of hij zwom
reeds van ons \À/eg:, Wij hebben hem
nooit terug gezien. Ook heb ik ge-
zie\ dat bewoners een gat in de
muren hadden gemaakt om zo blj
elkaar te kornen.

De Gemeentesecretaris was ook 'n
vaste klant van ons, om 's morgens
opgehaald en 's avonds terugge-
lcracht te lvorden. Zijn huis stoncl
diep in het water, maar dicht bij
het Gemeentehuis. De z.g. .,nieuw-
bouw" even buiten het dorP, was er
het ergste aan toe. Hier golfde het
water steeds tegenoP en de kans was
groot, dat deze huizen het met flinke
wind niet konden bolwerken. Het
r,ïaren uitgestrekte watervlakten,
waarop bij weinig wind, reeds veel
golfslag voorkwam. Het was dan ook
geen wonder, dat deze mensen liefst
geen uur langer in huis bleven.

Dinsdagavond ongeveer 6 uur kre-
gen Jan Tasma, Jan Brouwer en Jan
de Vries opdracht met 5 E.H.B.O.-
ers naar een dijk te varen. Daaraan
vastgekoppeld zat oo}< nog een oP-
sporingsopdracht voor Haite Sel-
denrust, die met zijn schouw, waar-
van de aanhangmotor had geweigerd,
was gestrand bij diezelfde dijk. De
lvind begon aan te wakkeren en het
werd langzamerhand donker. lMii
kregen nog een gids mee, die be-
weerde daar in die buurt goed be-
kend te ziin. Toen wij echter halver-
wege waren, hetgeen voor de wind
ging, bleek ons, dat die gids niets
van de weg af '"vist. Wij zijn toen
heel voorzichtig doorgevaren, met
steeds de hand aan het gashandel
van. de motor en zo uiteindelijk oP

lager wal treland. ,,De TeaPert" was
eigentijk overladen, zodat wij niet te
veel risico durfden nemen. Zo zíjrl
wij bij een gat in de dijk aangeko-
mèn. Hier overheen lag nog 'n licht-
kabel, waar wij onderdoor zijn ge-
scharreld en hierna kregen we rus-
tiger water in de luwte van de diik.
\MU hebben toen geProheerd d9
E.H.B.O.'ers aan land te zetten, doch
na 5 minuten kwamen deze al terug
met de mededeling, dat de weg even
verder. weer was doorgebrollen. lMii
hebben ze toen in twee keer over
dat gat gezet en de mensen gaven
toen te kennen, dat de weg verder-
op goed was. Er was ons echter
ter ore gekomen, dat oP een andere
plaats in die dijk nog een gat was
waarin een laarshoogte water
stond. Hier zouden zii bii donker
.moeten. passeren, Toen wii ze dan
ook hadden afgezet, waren wij lang
niet gerust, rnaar wif zljn tegen wind

en golven in langzaam tempo naar
het dorp tgruggevaren. Dit \,\ras 'n
hele riskante reis en Bakker, Hal-
bertsma en de Wal waren dan ook
erg blij toen zij ons \reer terug za-
gen, Er werd toen direct besloten
te proberen per mobilofoon in. con-
tact te komen met Oude- en Nieuwe-
tonge, de bestemming van de E.II.-
B.O.'ers, om af te spreken .dat,- in-
dien deze mensen de volgende mor.
gen om 10 uur niet aanwezig wa-
ren, het aan ons zou worden ge-
meld, opdat een expeditie kon wor-
den uitgerust.

Dit was wel een van onze zwaaÍ-
ste tochten. De schouw van Haite
Seldenrust, noch hljzeif, hadden wij
gezien, doch bij terugkomst in het
dorp bleek, dat Haite Seldenrust
zijn schouw had laten liggen en hij:
zelf lopende via een dijk in het dorp
was aangekomen, \Me zijn, zoals ons
later krleek, in donker vlak naast
deze schouw geweest, doch hebben
hem nooit gezieIl

N', geaen wij het woord.

aorl Fohkn lansma.
Toen wij Dinsdagmorgen met het

polderbestuur uit OoltgensPlaat
naar de Langstraat gingen en daar
aankwamen, bleek het, dat er nog
7 mensen in de huizen zaten. Wij heb-
ben die er toen eerst uitgehaald,
hetgeen maar slecht naar de zílJ vaÍ]
het polderbestuur was; maar ons de-
vies was: ,,mensen gaan voor",

Dinsdagmiddag hebben wij dat
polderbestuur weer naar Ooltgens-
plaat teruggebracht. en. zijrr toen la-
ter weer naar de Langstraat en Acht:
hurzen teruggegaan.

Wij hebben die middag bii 'n boer,
die een 75 meter van de grcte weg
woonde, 12 koeien uit de boerderij
gehaald, rnaar d.eze zqn alle twaalf
verdronken, omdat er om de boer-
derij kleine boompjes stonden, waar-
in ze verward raakten. OP diezelf-
de boerderij stonden nog 3 Paarden;
één hebben wij er,uitgehaald, de an-
dere twee konden wii ,er niet uit
krijgen, hoewel wij, daar 2r/2 urtr
mee bezig zijn geweest. Toen wij
daar Donderdagmorgens weer telug
kwamen, stonden die ? Paarden er

. nog en hebben $/U nog eens g:etracht
deze dieren er uit te halen, wat toen
ook spoedig gelukte. Daarna kwam
er een boer, die 409.18 koeien en 2
paarden in de stal -had' staan en
deze er graag uit wilde hebben, Iilij
moesten daarvoor.,eel§t 50q meter
met de sehouw dg weg langs, het:
geen is gebeurd achter een trekker.
Wij hebben ze toen gelukkig alle-
maal kunnen redden.

Diep in de pQlder van Ooltgens-
plaat Iag een gehucht, genaamd de
Langstraat met Achthuizen' Llier
hebben wij ondervondel, wat.gast-
vrijheid is. Deze men§94 lryPren zp



dankbaar en gelukkig, dat zd hun
eigen bed voor ons wilden vrijma-
ken. Hieraan houden wij een pret-
tige herinnering.

Ion Brou*e, aerte[t.

Zondagavond was ik met miln
zwàger een partijtje aan het biljar-
ten, toen de waterpolitie kwam om
vrljwilligers voor het noodgebied.
Daar ik niet in het bezit van een
schouw met aanhangmotor was, kon
ik niet direct beslissen. Gelukkig
was dit euvel spoedig opgelost. Ben-
nie van Diik is eerst met mij naar
huis geweest om kleren af te halen,
,ik ben toen weggegaan en heb mijn
"ouders rustig laten slapen, Later
heeft mljn zuster de zaak even uit-
gelegd.

Toen ik in Ooltgensplaat aa;n-
kwam, was mijn schouw een van de
eersten, die gelost werd. De motor
van mijn zwager was een beetje
,,mankennig", zodat ik eerst moest
roeien. Ik heb toen het jasje maar
even uitgetrokken. In sommige stra-
ten, o.a. de Prins Hendrikstraat, kon
je op de rommel wel lopen, zodat
daar ook geen motor nodig was. Wij
trokken de boot langs de huizen.

Er was een oud vrouwtje dat langs
de ladder naar heneden moest. Zij
was nogal angstig, maar kwam op
mijn armen veilig beneden. Ook een
redding bij de wijkverpleeg'sters u/as
wel interessant. Die hadden n.1. 'n
varken op zolder, welk beest, naar
zq zeiden, begon te stinken. Mijn
eerste gedachte was een dood var-
ken, maar dit bleek niet het ge-
Yàl te zijlr.

Ook heb ik nog een paard achter
de boot gehacl. Dit dier was aI 4
keer op ho1 geweest, maar wij kre-
gen het ,met veel moeite op het
droge. Haar stalgenoot verdronk ter-
wijl ze achter de roeiboot vast zat.
Dit paard kon, toen wij het in het
water op de harde weg hadden, van-
wege de kou en de blessures niet
íleer lopen. Een agent zou het dood-
schieten, om het uit het lijden te
verlossen, maar dit \Mas niet meer
nodig.

D. uorl dn, Z*oog.
Ook ik heb enige bijzondere bele-

venissen meegemaakt. Het eerste
droevige geval was, dat ik een kistje
met 'n kinderlijkje in mijn boot kreeg.

Dinsdagmorgen ben ik ruim een
half uur bezig geweest om een oude
lÍran van 92 jaar te redden. Daar
was practisch niet bij te komen van-
wege het stro, hout, kruiwagens,
enz., waa]| het water mee bezaaid
was; maar eindelijk was de boot bij
een hok. lilij visten een lange lad-
der op, deze gooiden w[j van het
hok op het achterhuis van de wo-
ning van de oude baas; toen plan-

ken over cle ladder, waarna wij een
gat in het dak maakten, zodat de
oude man er door kon. Wij namen
dekens mee uit het huis en hebkren
de stakker in de boot gebracht. Hij
was zo dankbaar, dat hij mij direct
een hand gaf.

Ook was er iemand bij mij, die
nog f 600,- in zijt woning had lig-
gen, die wou hij graag hebben. WU
zijn daarheen gevaren, zijn door een
dakraam gegaan en de f 600,- wer-
den gered.

Mijn indruk was, dat de mensen
ons daar zeer dankbaar waren.

Wti laten I"h. Tolt*o
aaÍL 't woord..

Mijn eerste taak was mensen uit
boerderljen te halen, doch aangeko-
men zijnde, bleek Piet lIoen al
aaflwezig te zíjÍf en deze droeg
juist een lijkkist uit het raam. Ik
niaar verderop, De boerderij stond
eenzaam tussen de golven. Aan de
ene kant stond nog een paard te
vziiggelen met de kop net boven wa-
ter, aan de andere kant een witkop
koe. Een troo-cteloze en verschrikke-
Iijke aanblik. Maar weer verderop.

Ook kreeg ik een paar orders; men-
sen op te halen, die haast niet uit
de woningen te krljgen waren. Er
werd mij een stevige plank meege-
geven. Eerst een paar oude mensen,
die niet over het dak waren te be-
reiken. lMe hebben de deur maar in-
getrapt, een plank uitgelegd naar
de trap en zijn toen naar binnen ge-
kropen. Dit kon net, er was 40 cm.
ruimte onder de bovenkant deur.
Beppe op de rug over de plank in de
schouw gehaald, toen pake er ach-
teraan.

Daarna moesten wij een paar oude
mensen door het dakraam halen. De
vrouw woog' 200 pond. We hebben
het dakraam er maar uitgebroken,
de pannen aan de kant geschoven en
maar sjoren. Ook deze kwamen heel-
huids binnen.

.Volgende loop. 4 mensen redden
wij door een daBraam. Ik pakte de
dakgoot daar beet, maar brrr, wat
daarin lag......

Eerst werd. nogal wat geschreeuwd.
Ik dacht, hier hebben ze al één ín
eelr. zak. Het bleek een varken van
100 pond te zijn, Maar eenmaal in
de boot was ze al uit de zak. Ik ben
er maar bovenop gaan zitten, tot-
dat de eigenaar deze taak overnam.

Dit zijn enkele grepen uit de be-
levenissen, welke wij hebben meege-
maakt op Ooltgensplaat. Wij zijn
dankbaar, dat wij dit werk hebben
hunnen doen.

Haite Seldenrust.
\Mij hebben het genoegen mogeir

smaken als eerste opdracht 'n paar
oude mensen uit hun woning te ver-

Iossen. De ouwe lui moesten uit een
klein raampje via een ladder. Met
de oude vrouw ging dat nogal vlug,
maar om de oude baas er door te
krijgen was moeilijker. Tot aan de
buik ging dat vlot, maar voor dit
Iichaamsdeel bleef hij steken, De
zoon hield de buik ingedrukt, waar-
na het na wurg'en en trekken ge-
Iukte de oude boer in de schouw te
krijgen. Onderwijl zat de oude vrouw
te schreien, omdat zij bang was de
oude baas nu nog: te verliezen,

Een huishouding, die wij ook heb-
ben verlost, heeft bange uren door-
gemaakt. Deze mensen hebben ge-
worsteld met een dolle koe, die ook
probeerde op zolder te komen; na
een paar uur van hevige spanning
kreeg men uiteindelijk de koe dood.
Het beest was letterlijk met stoel-
poten doodgeslagen. Men kan zich
indenken, dat deze mensen blij wa-
ren, dat \Mij hen kwamen bevrijden,

Wii \aten nu I an d" W "laan het woord., oruL aan
zijn onderuíndi.ngnn te
vertellen.

In de Schoolstraat belandde ik bij
een woning, waar een gezin met 5
kinderen uit gehaald moest worden.
Met de kinderen ging dit a.ardig vlot.
De oudste was ongeveer 12 jaar en
de jongste was 1. T'oen de kinderen
aan l:oord waren, moest de vrouw
ook aane boord gehaald worden,
maar dit had nogal wat voeten in
de aarde, want moeke was een beetje
bang. Na veel heen en weer ge-
praat, gelukte het eindelijk de voe-
ten over de dakgoot heen te krij-
gen, maar toen zij halverwege was,
bleef zij met haar rokken in een
panhaak hangen, met het gevolg, dat
zij niet naar onderen en niet rneer
naar boven kon, r,l'ant haar man,
die haar beide handen vasthield, kon
haar alleen niet weer optrekken. Ik
moest toen ook in de dakgoot klim-
men, om de vrouw weer naar boven
te trekken en daarna met z'n bei-
den weer te laten zakken. Aoerr zfr
goed en wel aan boord was, nam
zij de schade eens op. Het bleek, dat
dit haar ook nog een paar nylon-
kousen en een jurk had gekost, zo-
dat ik met haar en de kinderen let-
terlijk en figuurlijk van alles ont-
bloot in Ooltgensplaat aankwam.

De laatsten, die ik heb opgehaald,
'raren ook wel de alierlaatsten, die
nog geëvacr.leerd moesten worden,
Dat waren een paar oudjes, waarvan
de man ong'eveer 85 en de vrouw
ongeveer 83 jaar oud was. Toen wij
bij het huisje kwamen, moesten zlj
door een heel klein raampl. krui-
pen. 1\r4' hadden gelukkig eer'. lad-
dertje bjj ons in de boot, zodat ze



niet ver naar beneden behoefden te
stappen,

Eerst kwam oude beppe er uit.
Met voorzichtige pasjes kwam zij
naar beneden. 'We moesten haar voe-
ten vasthouden, anders kon zlj de
treden van het laddertje niet vin-
den. Toen zij in de boot wàs, had
zij Í\ag vrij wat op- en aanmerkingen
aan het ad.res van de oude man. Hij
moest dit en dat niet vergeten en
vooral voorzichtig zíjn, want hij
moest geen kou vatten, enz. etz.

Toen pake naar beneden zou, en
hij halverwege het laddertje was,
keek het oude mens nog' eens naar
boven en kwam zlj tot de ontdek-
king, dat hij zijn overjas nog ver-
geten had. Ze zeí: ,,Ge mot oe over-
jas ook nog metneem, anders vadde
ge kou". Hij moest weer terug, hoe-
we1 hij bijna in de boot was. Bene-
den aangekomen, had hij 't raampje
nog vergeten dicht te doen, wat wij
maar hebben g:edaan, want dat
moest beslist dicht. We hoefden niet
ver te gaan, want het huisje stond
vlak achter de dijk. Wij helcben hen
aan de dijk afgezet en r_raar boven
geLracht. Het mens was helemaal
van streek. lMij werden wel 4 keer
bedanirt en toen zij wegging, stopte
zij l:ríj nog een pepermuntje in de
hand, Ik zei tegen haar, oat zrj mrj
niet behoefde te bedanken en dat
wij claarvoor niks \À/ilden hebben.

llu oolgthet aerhaaf aan
Ptet Hoen.

Het mooiste loopje, dat ik heb ge-
had met de schouw, wat het red-
dingswerk betrof, dat was wel het
ophalen van een oude vrouw. lMij
hadden de hele dag al gevaren door
de Hoofdstraat en telkens zat die
vrourv met haar beide handen aan
het hoofd door het dakraam te turen.

Telkens wanneer wij er voorbij
kwamen, riepen we: ,,Zeg ga je nou
haast mee?" en ook dan was weer
het antwoord:,,Nee, je mot eerst
rn'n spullen gaan ha1en". Toen w§
dan de Hoofdstraat bijna geëvacu-
eerd hadden, was de bewuste vrouw
aan lceurt. Mijn maat, die bij me in
de boot was, riep: ,,Jannekee, nou
is het IJw beurt hoor!" ,,Kom me
rlaar i-laler,. hoor, maar eerst m'n
spullen in de Schouw". Wrj namen
van haar aan: een bus bonen, een
bus koffie, een bus thee, een bus ta-
bak, ja te veel om op te noemen.
.fannekee zei tegen ons: ,,Ik ben al-
leen, maar ik ben met z'fi drieën",
want daar was dan bil de poes en de
hond. Toen ik de spullen in de boot
had en de beurt aan Jannekee was,
zei rnijn maat tegen haar: ,,Hoe lijkt
het met de wijn Jannekee?" ,,Nou
ge krijgt er ook een fles wijn hoor!"
De poes, die aI in de boot rras, had
aI tweemaal geprobeerd om \Meer in
do kamer te komen en Jannekee was
dan ook aI flink toegetakeld door de

klauwen van het beest, maar de
poes werd in een doos gestopt en ja
hoor het zaakje was geladen. Jan_
nekee kwam van boven. Tot halver-
weg'e de gladde ladder, zei m,n maat
tegen Jannekee: ,,Waar is de wijn?,,
Jannekee ging even pleziering weer
door het dakraam en kwarrr terug
met prompt voor ons ieder een fles
rtu-Un,

Naast de persoonlijke ondervin-
dingen, weike door de groep zijn
medegedeeld, nog: een klein over-
zicht over het evacueren der inwo-
ners van Ooltgensplaat.

Toen Maandagmiddag de schouwen
pl.m. half vijf over de dijk waren ge_
bracht, werden eerst zoveet mo[e_iijk, op last van de dokter, ziektn
en zwakken opgehaald. Dàar deze
inwoners allen uit de kom van het
dorp moesten komen, kan men zich
indenken, dat dit betrekkelijk vlug
gaan kon. Over het algern.een stond
het \ryater tot pl.m. 50 em. onder de
dakgoot. Bij rustig weer zouden de
mensen het op de zolders dus tang
kunnen uithouden. Gebrek aan voed-
sel en vooral aan drinken maakte
hun toestand echter critiek.

Maandagavond bij ,t invallen vande duisternis, waren vooral door
onze schouwen zeker wel een paar
honderd mensen de dijk overgebràcht,
waar de burgemeester op dat mo_
ment meer dan genoeg: aan trleek te
hebben. Deze mensen werden des
avonds nog in de schepen onderge-
bracht, welke onze schouwen nàar
Ooltgensplaat hadden gevaren en
deze schepen voeren onmiddellijk
weg. Op verzoek van de burgemees-
ter werden daarom des Maandags-
a,r,onds geen mensen meer naar de
dijk gebracht, doch gingen de schou-
wen met brood en boter in het don-
ker bij de huizen langs, om dit voed-
sel af te g'even. Opmerkelijk was ,t,dat vele slachtoffers bij het uitde-
len van brood vroegen of er wel g:e-
noeg voor hun buurman overbleef.

Dinsdagmorgen vroeg. ging de
vloot er weer op los. Ook korr toen
beperkt drinkwater worden uitge-
rei.kt,

De nieuwbouwhuizen, die aan de
buitenrand van het dorp stonden,
lverden zoveel mogelijk het eerst ont-
ruirad, daar deze woningen veel van
de golfslag hadden geleden. Deuren
en ramer. van d,eze huizen waren fi-
naal verbrijzeld, terwijl een enkele
gevel was ingestort. Over het alge-
meen kon men in de straten de aan-
hangmotor flink gebruiken, doch er
rvaren ook gedeelten, waar alles ver-
stopt was. Hier dreven tientallen
dode koeien en varkens, terwijl ook
veei huisraad, wagens, pakken stro,
enz, enz, het varen erg belemmerde,
dan u,erden de schouwen langs de
dakgoten getrokken.

Verschillende schouwen hadden
toen een doosje chocoladerepen aan
hoord, waarmede een boot vol hui-
lerrCe l<inderen spoedig tot bedaren

werd gebracht.
Alhoewel de mensen zeer verheugd

en dankbaarwaren, dàt zq fevrl-O
rverden, gingen zíj toch met een bL_
zu,aard gevoel hun woningen ver_
Iaten, omdat hun bij de vo-rige eva_
cuetie alles was ontstolen. Teigen ditgevaar trad de burgemeester aI
spciedig energiek op. binsdagavond
stonden aan de waterkant al mili_
ta,iren op wacht met geladen gewe-
ren en kon men zonder geleide niet
meer de polder in, uitgezonderd dande Grouwsters.

--Dinsdagmiddag, toen de mensen
atlen gered waren, zUn ve.len van de
Grouwsters nog bezig geweest om
vee te redden. Opmerkelijk was het,dat in de stallen de koeión practiscí
allen waren verdronken, tórwijf dàpaarden nog leefdeni, Verscheidenó
paarden zijn levend op de dijk ge_
bracht, doch evenveet veraronËenïp
weg daarheen. Het is een zeer aan-grijpend gezicht, om een zware Belg
achter de schouw te zien verdrinken*.
Deze beesten z{jn wet sterk, Ze had_
den nota bene toch B dagen en rrach_
ten _in het ijskoude waler gestaan,
zond,er eten en ais drinken zóut wa-
ter.

Bij het losmaken der paarden had
men veel gemak van een marinier
met rubberboot. Deze kon juist on_der de zolderbalken doorvaien. watmet een schouw niet mogelijk was,

HonCen en katten heeft men ookn.rilr de dijk kunen brengen, cloch
deze werden ,s avonds. diréct dood-
geschoten. Bij een dergelijke ramp is
spoedige hulp noodzakelijk, doch ditzal bíj verbroken verbindingen ergmoeilijk zijn.

Dinsdagmiddag om ongeveer 2uur bleken alle mensen uit de wo_
ningen te zijn gehaald. Er werd toenmet man en macht begonnen even_
tueei nog Ievend vee te redclen. Ook
hiermee zljn de wonderlijkste dingen
beleefd. Toen het echter avond wèrd
en de ploeg weer bij elkaar rÀ/as en
de burgemeester werd gevraagd, wat
de volgende dag zov moeten gebeu-
ren, zei deze dat er via de zender
contact gezocht zou worden, waar
wij ingezet zouden kunnen .worden.
Hierop kwam later bericht, dat er5 boten opgeladen moesten worden
met tresternming Bruinisse, terwijl
hjj zelf graag 5 boten in Ooltgens-
plaat zou willen houden. Elr werd
toen l:esloten, dat de ploeg, bestaan-
de uit P. G. Halbertsma, G. M. Bak-
ker, P. Hoen, Jan de \Mal, Douwe
v. d,, Zwaag en l{aite Seldenrust, be-
nevens F'ons Bakker, naar Bruinisse
zou gaan.

Diezelfde avond werden de 5 schou-
wen nog op een schuitje geladen, ter-
\À/ijl oorspronkelijk de bedoeling
was, 's nachts ook nog uit te varen,
doch wegens het ontbreken van een
goede loods, ging dit niet door.

's Avonds in de Raadzaal hoorde ik
van Bakker, dat hij lang niet ge-
rust was over het vervoeren van de
schouwen op het motorbootje. De 5



schouwen lagen n.l. alle 5 naast el-
kaar, dwars over het scheepje heen
en als men op het schip stapte, ging
alles over de kant. De schouwen la-
gen ijzer op ijzer en hadden dus
gauw kans van wegglijden. Dat dit
later ook erg heeft gespannen, volgt
uit h.et verhaal dat de heer Bakker
nu zal doen.

G. M. Bokkn, aan het
Iwoorcl.

's Morgens bij donker vertrokken
wij met de boot met onze 5 schou-
wen naar Bruinisse. Zoals wij al ge-
zegd hebben, vertrouwden we het
níet zo bijzonder. Iíet is op de Kram-
mer en't Volkerak ander water dan
hier in Grouw op 't Pikmeer. Het
was daar roerig en hoe dichter wij
in de buult van Bruinisse kwamen,
des te roeriger werd het. Daar kwam
nog bij, dat de schipper in die buurt
helemaal niet bekend was. Onder-
w-eg, zowaL halverwege Bruinissg
kwam ons een sleepboot achterop.
Deze werd aangeroepen en het bleek,
dat deze boot naar Bruinisse onder-
weg was. lMij kregen hier nog een
sleepje van €r:1 ciaardoor ging het
natuurlijk tweemaal zo vlug. In de
buurt van Bruinisse was er veel
drukte van schepen, marineboten,
snelboten en wat al meer, zodat het
r/ater steeds roeriger werd. Onze
boot (een soort praam, zoals wij hier
bij de fabriek ook hebben), was
eigenlijk niet geschikt voor dit holle
water en wij maakten dan soms ook
zoveel slagzij, dat wij werkelijk bang
waren, dat onze boten er af zouden
glrjden met alle gevolgen van dien.
Het viel echter iets mee en wij kwa-
men heelhuids in de haven van Brui-
nisse. Deze haven lag tjok vol met
schepen van allerhande grootte, vis-
sersboten, grote Rijnaken, sleepsche-
pen, sleepboten, luxe boten, het was
voI. Wij vonden een gaatje, kwamen
aan de wal en klauterden bij de zee-
dijk op. Hier was het een drukte van
belang wat betreft vliegtuigen en
helicoptères. De mensen werden met
deze vliegtuigen uit de polder ge-
haald.'Wij meldden ons bij iemand, om
zo te zien een visser uit Bruinisse die
ons verwees naar de IJ.K, 41, waar
volgens hem een zendinstallatie aan
boord was. Het bleek inderdaad, dat
men ons hier ook verwachtte. ïfij
kregen van daaruit een briefje om
ons te melden bij de burgemeester
van Bruinisse, dhr. de Bruin, Vanaf
de haven van Bruinisse was het mins-
tens een half uur lopen.

Wlj kwamen in contact met de
plaatsvervanger van burgemeester
de Bruin, die voor ons een loods op-
scharrelde. Dit ging nogal betrekke-
lijk vlug, zodat wij direct rechtsom-
keert konden maken en de reis naar
de haven konden aanvangen. Wij

hebben hiervoor toen 2 auto's ge-
charterd, die ons natuurlijk veel
vluggerweer naar de haven konden
brengen.

Bij aankomst in de harren ontdek-
ten wij, dat de boot met onze schou-
wen niet meer op dezelfde plaats lag.
Deze v/as verhaald vanwege het ge-
tij. Na veel zoeken vonden wij de
boot op een andere plaats terug,
muurvast op de stenen. Na roepen
en schreeuwen kwam de sleepboot
aang:evaren, die ons er afgetrokken
heeft. De opdracht was toen, om
met de schuit met bootjes naar Drei-
schor te varen. Dit ï/as ongeveer
drie kwartier varen buiten om, Bij
aankomst aldaar bleek ons, dat daar
veel schepen aan de zeedijk lagen, die
niets konden uitvoeren, omdat zíj
g:een platbodemvaartuigen hadden.
Onze schuit voet zo dicht mogetijk
aan de zeedijk en hier werden zon-
der meer de schouwen er af gekie-
perd, in het water (half vol), vlug
weer leeg' geschept, naar de wat ge-
varen en op de dijk getrokken.

Er waren een paar honderd men-
sen daar op de dijk, die ons hielpen
om de schouwen bij de minstens 12
meter hoge d,jk op te trekke.n. Dit
ging natuurlijk niet zo zactrtzírrnig.
I3ij het opgaan van de dijk zaten wij
aan de lijkant; op het moment dat
de schouwen over de dijk werden
losgelaten, kregen wij ale volle wind
van over de polder, De schouwen
gingen met geweld bij de dijk neer en
ploften in het roerige water van de
polder, waar ze half vol sloegen,
VIug een man in de schouw om het
water er uit te scheppen, waarvoor
onze emmers goed van pas kwamen.
Juist toen wij daarmee bezig waren,
kwam er diep uit de polder een plat-
te vlet aan tuffen, waarin een man
stond te zwaaien, die ons beduidde
te wachten. Deze man deelde ons
mee, dat in deze polder geen mensen
meer aanwezig waren. Dit werd ech-
ter door de verschillende mensen op
de dijk betwijfeld, omdat men meen-
de, dat verderop in de polder op de
daken nog mensen te zien waren.
Dit bleken later, toen wij bij deze
boerderijen kwamen, echter geen
mensen te zr1n, doch schoorstenen,
In elk geval werd er besloten om
de polder in te gaan, P. G. Halbert-
sma en ik hadden de motor 't eerst
aan de schouw en tuften door het
roerige water, de polder in, hetgeen
eerst niet zo etg vlot ging. lMij kwa-
men betrekkelijk langzaam vooruit
in de harde wind, hetgeen later
bleek te liggen aan de koppeling van
de motor. Op een g:egeven moment
pakte die echter en stoven v/|j over
het water, waardoor wij als eersten
bjj de betreffende boerderijen aan-
kwamen, Hier zagen wll', dat deze
boerderijen betrekkelijk hoog ston-
den en slechts een halve meter in
het water. Niemand was meer aan-
wezig, ook geen vee. \Mjj zijn toen
nog bij verschillende boerderijen
langs gevaren, om te zíeÍl of er ook

nog levend vee of mensen aanwezíg
waren, maar dit was met uitzonde_
ring van enkele koeien en paarden
niet het geval.

Wij ztln toen zo langzamerhand,
omdat het steeds harder begon te
waaien, de hoger kant gaan opzoe_
ken en kwamen weer aan de bin-
nendijk, Hier kwamen wij met Jande \Mal en Douwe v. al. Zwaag,
die wij inmiddels met motorpech
opgepikt hadden, bij etkaar om
eens te overleggen, wat wij nu zou-
den,doen. Onze eerste gedachte was,
om daar te blijven, want toen'wij de
dijk opliepen, zagen wij dat de polder
daar achter (dit was bij ,,ZoL\eMaire") volledig droog was. Het
1ag eerst in onze bedoeling om voor
de nacht de schouwen op de clijk te
trekken en dan onderdak bij een van
de boerderijen te zoeken; uiteindelijk
is dat niet doorgegaan, omdat de Ma-
rine nog aan de buitenkant bij de
zeedijk op ons lag te wachten en
deze mensen ons dan misschien in
de avonduren of in de nacht nog
weer moesten opzoeken. \ trij hebben
het er toen maar op gewaagd, om
voor de wind en steeds aanlopende
golven de lager kant op te zoeken.
Later kwam uit, dat wij hier goed
aan hadden g:edaan, want de anderè
morgen werd bekend, dat de polder,
waarin wij dan eventueel zouden
overnachten, 's nachts om 2 uur was
vol gelopen, Dan hadden wij dus zelf
op de zolder van een boerderij in
de ondergelopen polder gezeten en
onze schouwen niet meer kunnen be-
reiken.

Bij aankomst aan de lager kant
bij ons uitgangspunt stond zoveel
wind, dat de schouw van Sikke Bang'-
nla naar de bodem was gegaan, de
kop stak nog juist boven water uit.
De schouw van Jan de Wal lag daar
nog te dobberen en met de andere
schouwen, waarmee wij aànk\À/amen.
hadden wij veel moeite om ze boven
rvater te'houden.

Was er blj de heenreis veel publiek
aarrwezíg om ons te helpen over de
dijk te komen, nu waren er maar
enkelen, die geen tijd meer hadden '
en zeiden, dat het ook niet niogelijk
r»-as de boten over de dijk te trek-
ken. Het gevolg daarvan was na-
tuurlijk, dat onze boten allemaal vol
dreigden te lopen en dat wij de nacht
misschien zouden moeten doorbren-
gen op de dfrk. Een adelborst van
de l\,Iarine, die daar aanwezig' was
en ons 's middags ook geholpen had;
zei tegen ons, dat hij zich weer mel-
den moest bij de schepen, die verder-
op voor anker lagen. Wij hebben die
man toen werkelijk geprest om te-
rug te komen, omdat wij daar an-
ders niet rveer \ryeg konden komen.
De adelborst beloofde ons, dat er
voor gezorgd zou worden en inder-
daad hield hij zijn woord. Na verloop
van enige tijd kwamen er verschil-
lende Marineboten met manschappen
en is het onS na veel moeite gelukt,
om met behulp van een visser, wiens
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Iier gevorderd werd, de boten weer
op de d{k te krijgen. Zelfs de schourr
die al gezonken was, is er nog weer
bij opgetrokken. De boten werden
op de djJk getrokken en daarna los-
gelaten, waardoor ze luit zichzelf de
dijk afvlogen en in zee terecht kwa-
men. Ze werden vlug weer leeg ge-
schept en toen ging het fuII speed
naar de haven van Bruinisse. Dit
was ook hoog nodig, want het be-
gon inmiddels donker te worden en
zwart tegen de lucht stond het sein
,,weest op uw hoede",

Bij aankomst in de haven. van Brui-
nisse zagen wij, dat deze tjok vol
was. Wij kregen uiteinclelijk een
plaatsje en het was wel toevailig, dat
wij naast een X'riese politieboot kwa-
men te liggen, met als gezagvoer:der
dhr. van Dijk, die in de zomer
veel op de Grouwster wateren bij
wedstrljden aanwezig is. De motoren
werden eerst in d'e stuurhut gezet

OVERZICHT VAN HET GEBIED WA

en de schouwen vastgebonden, Wij
kregen in de kajuit van de politie-
boot een warm kopje thee, wat er
zeer goed inviel.

Het was nu weer zaak om slaap-
gelegenheid voor de ,nacht op te
scharrelen. lMij zijn over de verschil-
lende schepen heen geklommen, wei
30 in getal, voor wij aan de v/al wa-
ren en zifi zo 's avonds in Bruinisse
bij een nog droog huis aangekomen.
Hier hebben wij de nacht doorge-
bracht op een zolder van €en zeil-
makerij. Qok kwamen wfr ieder in
het bezit van een deken. Als hoofd-
kussen scharrelde dhr, p, G. HaI-
bertsma enige gummie-ringen op, die
natuurlijk voor zieken bestemd wa-
ren, Deze werden opgeblazen, waar-
op ons moede hoofd kon rusten.

Hier kregen wij ook een paar stuk-
ken brood met belegsel en een kop
melk. De volgende morgen (dit was
dus Donderdagmorgen) vervoegden

wij ons bij de burgemeester van
Bruinisse, om vatl hem pemissie te
krijgen voor een schip, waarop wij
onze schouwen konden laden om
weer terug te vafen. Burgemeester
de Bruin was, in vergelijking met
zijn ambtgenoot van Ooltgensplaat,
niet zo geschikt. Hij $rist van niets,
hij kon niets en wij moesten ons zelf
maar redden. 14lij zijn toen naar de
haven gelopen om ons in verbinding
te stellen met een telefoonpost, waar
de secretaris van de gemeente zetel-
de. Ook deze heer kon ons niet hel-
pen en had het te druk.

lryij kregen in de gaten, clat het
hoog tijd werd om onze schouwen
weer op te zoeken, omdat de ver-
schillende vissersboten, die daar bij
tientallen lagen, verlof gekregen
hadden om vreeÍ uit te varen. Het
was toen plotseling een reuze drukte
in de haven. De een was nog: haasti-
g'er om weg te komen dan de ander.
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wij moesten ons toen nog vervoegen
bij de havenmeester. Na een tijdje
gezoeht te hebben, vonden wij de ha-
venmeester en ook deze was bereid,
gezien het aantal schepen, dat nog
in de haven lag te wachten, schipper
Harder permissie te geven naar
Gorkum te varen. lMij waren, natuur-
lljk zeer verheugd en aIIe hens kwa-
men aan dek om de motoren en de
schouwen naar schipper Harder te
varen. fn een ommezien had Jan de
WaI met de schippersknecht het hijs-
tuig omhoog, Juist waren w{j bezig
om de böten op te trekken en de
motoren over te laden, toen wij wer-
den aangeroepen door de Marine-
commandant eu de adelborst, die ons
de vorige dag ook hadden geholpen.
P. G. Halbertsma en Bakker gingen
naar de Marine-commandant om te
vernemen, wat die nog voor rnede-
delingen had. De Marine-comman-
dant moest ogenblikkelijk vertrek-
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Juist konden wij nog van een schip,
dat los gegooid werd, overspringen
en zo \tàr. schip tot schip, misschien
wel 15 in getal, onze schouwen nog
weer bereiken, De schouwen werden
bemand en na,ar rustiger water ge-
bracht. 'Wanneer wij een paar minu-
ten later g:ekomen vraren, dan had-
den de schouwen daar zonder beman-
ning rondgedobberd en waren mis-
schien stuk gevaren. Nadat er wat
rust op het water kwam, zijn wij
met onze schou$/en naar een politie-
boot g:evaren, die even verderop lag.
WU hebben onze aanhangmotoren
v/eer overg'eladen en toen gepro-
beerd om een schip te vinden, dat
geschikt was om ons naar de be-
woonde wereld te varen. Het oog
viel op een zolderschuit van de steen-
fabriek ,,Loevenstein". De heren Hal-
bertsma en Bakker voeren er als af-
gevaardigden heen, om overleg te
plegen met de schipper. Deze was

bereid om orrs mee te nemen, Hij
moest echter nog wachten op eva-
cuee's (familie van hem uit Gor-
kum) om die mee te nemen, Het
kon nog wel een dag duren. Dit
duurde ons natuurlijk wel wat te
lang, maar voordat wij het aÍzeg-
den, zouden w$ toch eerst nog pro-
I:eren om een ander schip te vinden.
Aan de overkant van de haven lag:
een groot schip met hijstuig. Dit was
een zekere Harder uit Sneek. Schip-
per Harder, die ook aI 'n paar dagen
werkeloos in de haven van Bruinisse
had gelegen, was wel bereid met
onze schouwerr en bemanning naar
Gorkum terug te varen, hiervoot
moest hij echter vergunning hebben.
lMij zijn toen met de schipper naar
de militaire instantie gegaarr en heb-
ben toestemming gevraagd om te mo-
gen vertrekken. Na enig overleg met
de officieren kwam dit voor elkaar,
de schipper kreeg'een vergunning en
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ken naar Brouwershaven. Hij wacht-
te nog op een radio-order, waar wii
dan ook op moesten wachten. trIIii
waren wel iets huiverig om nu weer
mee te gaan naar Brouwershaven,
met de gedachteh dat het weer voor
niets zou ziin. Hij was echter zo po-
sitief, dat wij eigenlijk niet konden
weigeren. ïIij moest beslist platbo-
demvaartuigen hebben, omdat in de
haven van Brouwershaven 'n schuit
v;as vastgelopen met 30 gewonden
aan boord. De beslissing was voor
ons wel wat moeilijk, want wij wa-
ren nu juist klaar om weer naar de
bewoonde wereld te vertrekken.
P. G. Hatbertsma en Bakker treslo-
ten echter toch maar, om naar
Brouwershaven te gaan. lMii hebben
schipper Harder afgezegd en heb-
ben ons gereed gehouden voor af-
vaart naar Brouwershaven, waar wij
met de schuit van ,,Loevenstein"
heen zouden varen. Na 3 uren wach-
ten kwam de oproep om te vertrek-
ken. Er was dus geen tiid. meer om
de schouwen op de schuit te laden,
dus werdeu ze achter de boot van
,,Loevenstein" gebonden. Op 't mo-
ment, dat wij zouden vertrekken,
kreeg schipper Harder via een luid-
spreker van de politieboot opdracht,
om met z{jn schip naar Renesse te
vertrekken, om evacuee's af te ha-
len; zodoende voeren wij gezamen-
lijk met schipper Harder en de boot
van ,,Loevenstein" met de boten daar
achter gebonden, de haven van Brui-
nisse uit.

Buiten de haven van Bruinisse was
het weer zeer roerig. De beide sche-
pen werden naast elkaar vastge-
maakt en zo ging het in tij en tegen-
wind in naar Bou\À/ershaven, waar
wij ongeveer 21/z ru'ot over deden. Tij-
dens deze reis hebben wij veel moeite
gehad om de 5 schouwen boven wa-
ter te houden. Met 4 daarvan is het
gelukt, doch halverwege $ng de
,,Mar en Ie" naar de kelder. Juist
voordat deze zon]x, kwam P.G, Hal-
bertsma naar Bakker, die voor in
de schuit bij een potkacheltje zat,
om te zeggen vlug naar dek te ko-
men, om nog gauw een tekening te
kunnen maken van de ,,Mar en Ie",
voordat hij zou zinken. Er was geen
houden aan. De ,,Mar en Ie" bleef
echter hangen aan een extra staal*
draad, die aan de tentstangen was
vastgemaakt, dus zo met het kopje
half boven water, ging het full speed
door naar Brouwershaven. Onderwijl
wipte de volgsloep van de schipper
boven de half gezonken boot van
Bakker, waardoor, volgens Jan de
'Wai, misschien een nieuwe klasse is
ontstaan, Het weer was zo ruw, er
stonden zulke hoge golven, dat het
kacheltje in de ,,Loevenstein" op 'n
gegeven moment een halve meter om-
hoog danste. IIet vuur spatte er uit.

Bij aankomst bij de haven van
Brouwershaven lagen daar veel Ma-
rinevaartuigen en ook andere sche-
pen te wachten om de haven te mo-
gen binnenvaren. Ook de ,,Piet Hein"

Iag buitengaats. Schipper Harder
gooide het anker uit, waarachter wij
de golven afreden.

De beide Marinemensen gingen met
Jan de Wal in een van onze schou-
\À7'en, waaraan vlug een aanhang-
motor werd vastgemaakt, de haven
binnen om informaties in te winnen.
Na circa een half uur kwamen de
heren terug, waarbij bleek, dat onze
hulp helemaal niet nodig was. Er
lagen zoveel schepen in de haven, die
maar betrekkelijk klein is, dat we
niet eens vergunning kregen om met
onze schuit en schouwen de haven
voor de nacht binnen te varen. De
schipper was toen natuurlijk plotse-
ling haastig, want het begon al te
schemeren en hij wilde protreren om
voor donker nog rreer in Bruinisse
terug te kunnen keren. Met veel
moeite is toen het anker gelicht en
ging het voor de wind naar Bruinisse
terug, Hier aangekomen, werd een
begin gemaakt met de schouwen aan
boord van de ,,Loevenstein" te zet-
ten, Met de 4 schouwen welke nog
dreven, ging dit tretrekkelijk vlug,
maar met de ,,Mar en fe" van Bak-
ker ging dit moeilijker. Deze lag' aafi
een lange draad op de bodem van de
haven. Toch is het gelukt met be-
hulp van een lier van een andere
schipper, dezo boot boven water te
krijgen en op de schuit te trekken.
Toen wij hiermee bezig waren, zei-
den wij tegen de schippersknecht
van Harder, dat wij nu toch zo lang-
zamerhand wel een aardappeltje
zouden luster:, Deze nam dat voor
ernst op en na een uur zei hii tegen
ons, dat de aardappelen waren ge-
schild, en dat wij aardappelen met
peertjes zouden eten. Dat zou dan
de eerste warme maaltijd sinds zon-
dag worden. De Marine-officieren
aten ook mee en wlj zaíeL 's avonds
met man en macht in de kajuit van
de ,,Loevenstein" aan de maaltijd.
Biefstuk ontbrak alleen nog. De
moeilijkheid was toen om voor deze
nacht nog onderdak te krijgen. De
schepen lagen niet zodaníg onder-
ling verbonden, dat wij over deze
schepen aan de vaste wal konden
komen, waardoorwij dus slaapge-
legenheid moesten zoeken op 't schip
zelf. Het u/as ongeveer een uur of
12 's nachts, dat wij ons ter ruste
zouden begeven. Verschillende van
onze mensen hebtlen Ín de ,,Loeven-
stein" op de grond of op een bankje
gelegen. P. G. Halbertsma lag boven-
op de motorkist van ziin aanhang-
motor en Bakker kwam in 't voor-
onder krij schippei Harder. Bii donker
klauterde hij over de luiken om in
het vooronder te komen, waarbij hij
in een open luik stapte. W'onder bo-
ven wonder liep dit echter goed af,
met een geschaafde heup kwam hij in
het vooronder. De andere morgen
half zeven hebben wij thee gedronken
in de ,,Loevenstein" en zijn om 'I
uur met schipper Harder naar Gor-
kum vertrokken. De boot van ,,Loe-
ve[stein", w'aarop de schouwen en

nrol.oren waren gebracht, zort'n da8,
later vertrekken.

Van Bruinisse naar Gorkum hebben
wij circa 6 uren moeten varen. Wij
zijn toen in 's-Gravendeel aangegaan
om contact te zoeken met B, van
Dijk. Hier wist men echter niets van
de I'riese auto af , zodat wij in
's-Gravendeel, waar de toestand al
heel wat rustiger was, inkopen zijn
gaan doen; sigaretten, sinaasappels,
bananen en een stukje bij de koffie,
we zfrn toen weer aan boord gestapt
bij schipper Harder en doorgevaren
naar Gorkum. Onderweg hebben wij
rreer een warme maaltijd gehad met
fruit na en zijn circa half 2 in Gor-
kum aangekomeh. Na een hartelijk
afscheid van schipper Harder, zijn
knecht en niet te vergeten zijn 15-
jarige dochter, die veel voor ons had
klaar gestaan wat het eten betreft,
zijn wij naar de bushalte gegaan,
waar wij de bus konden pakken naar
Utrecht. In het cafeetje blj de bus-
halte hebben wij nog een kopje kof-
fie gedronken en hebben wij 't eer-
ste contact gezoch,l met Grouw. Wij
kregen hierbij mijnheer Rouwé aan
de telefoon, die van ons als eerste
Grouwster het nieuws in ontvangst
kon nemen.

Van de ploeg van Jan de Vries was
toen in Grouw ook nog niets be-
kend. Wij konden mijnheer Rouwé
meedelen, dat wij orn, 6 uur in Grouw
zouden arriveren.

Bij aankomst in Grouw konden w§
voelen, dat men hier met ons had
meegeleefd. Ter verwelkoming wa-
ren aanwezig: de Burgemeester,
H. B. Halbertsma en een paar jour-
nalisten van de Leeuwarder Courant.
Wij hebben echter niet lang gepraat,
zijn met de bus van 'Wietse naar
huis gereden en kropen al g'au\M on-
der de woi.

Yerde, uerslag aan groep

lon d.n V.irr.
'We zullen eerst teruggaan naar

Ooltgensplaat, waar de ploeg voor 't
laatst volledig bij elkaar is op Dins-
dagavond. We zijn samen bij elkaar,
ga.an zítten in een hotel tegenover :t
gemeentehuis, wa,ar we een kopje
koffie hebben gedronken en een si-
gaar rookten; daarna zljn wij naar
de raadzaal van het stadhuis g:egaan.
Johannes Talsma organiseerde een
blik langevinger-koekjes. Hierrnede
werd de verjaardag van het zoontje
van Jan de Vries g:evierd. Toen wij
ieder een paar langevingers hadden
gekregen, kreeg P. G, Halbertsma
het blik in handen en vond daarin
een briefje van de inpakster. Dit
ontlokte hem de opmerking: ,,Jon-
gens, heeft er nu ook nog: iemand
aanmerkingen op de verpakking'?"
hetgeen natuurlijk met de nodige hi-
lariteit gepaard grng. Ten lange leste
sukkelden wij zo'Ír beetje in slaaP;



totdat in de vroege morgen Jan de
Vr'les wakker werd en zich niet. Iek-
ker voelde. Hij moest toen overgeven,
hetgeen hij deed in €en van zijn rub-
berlaarzen. De zaal lag n.l. zo vol
met mensen, zcidat er geen andere
plaats was orn het kwijt te worden.
Bakker droomde, dat het scheepje,
dat hen naar Bruinisse zou brengen,
niet zeewaardig was. Uit het verslag
is ook wel gebleken hoe gegrond z,n
lrzantroulen in deze is geweest.

Woensdagmorgen vroeg vertrok
toen de ploeg naar Bruinisse en ble-
ven achter: Jan Tasma, Jan Brou-
wer, tr'okke Jansma, Johannes To1-
sma en Jan de Vries, terwijl hierbij
bovendien nog aanwezig waren Ton
de Vries uit Hillegom en Jan Bol-
huis uit Scheveningen. Jan de Vries
Yoelde zich zo treroerd, dat hij de
hele r.la6l in bed is gebleven, als men
het een bed mocht, noemen. PIat op
de vloer. In de loop van de morgen
kwamen er enige doktoren en ver-
pleegsters, die een rustig plekje voor
hem opzoch+"en en dat ook inderdaad
vonden boven op de zolder in het
Gemeentehuis, Dit heeft ook zijn nut
gehad, want daardoor was de Vries
in de gelegenheid de -uitzendingen,
die via de m.obilofoonzenders gebeur-
den, te volgen. Op de zolder van het
Gemeentehuis stond n.l. een mobilo-
foonzender opgesteid, die een onder-
deel uitr;rnakte van de organisatie
van zenrlers op het eiland Goeree-
Overflakkee. De hoofdpost hiervan
rvas É{evestigd in. Middeiharnis en
tie bijposten waren Goeree, Haring-
vliet, Ooltgenspiaat en Oude Tonge.

Hij kon verschillende berichten op-
vangen en kreeg zodoende een over-
zi.cht van wat er gaande was en in
hoeverre de organisatie vorderde.
Wij hadden intussen via de zender
een oproep uitgezonden naar Oude-
en Nieuwetonge, omdàt de vorige
avond 5 E.H.B.O.'ers aan een dijk
waren gezet. Wij hebben toen afge-
sproken met Oude- en Nieuwetonge,
dat, indien deze mensen lMoensdag-
rrrorgen om 10 uur daar niet z9uden
zijn gearriveerd, men hiervan bericht
zou g:even, waarna een expeditie van-
uit Ooltgensplaal zott worden uitge-
zonden om deze mensen te zoeken.
Toen er om 10 uur hierover nog geen
bericht was, \Merd opnieuw gevraàgd
om inlichtingen en tot drie keer toe
\À/erd gezegd, dat de mensen niet
waren aangekomen, totdat de, vierde
keer lrericht kwam, dat zr1 er \À/aren
zodat wij toen gerust konden zijn.

Intussen waren de andere jongens
uitgeva,ren, hetzij met autoriteiten
om de gaten in de dijken in ogen-
schouw te nemen en op te meten hoe-
veel materiaal nodig zou zijn om deze
te dichten, hetzij naar boerderijen
om vee te voeren en eventueel nog
iets te redden.

Gedurende de dag was het aan-
en aÍvliegen van helicoptères. Deze
landden vlak voor het Gemeentehuis
en zetten daar benodigdheden af,
welke via de zender waren aang.e-

vraagd. Donderdagmorgen hebben
zij et: 2 lichtagregaten afgezet, die
Donderdag zijn opgesteld, en waar-
door het mogelijk was Donderdag-
avond weer Iicht te maken,

Donderdagmorgen was Jan de
Vries weer l:eter, en toen werd er ,n
begin gemaakt met proberen scheeps-
gelegenheid te krijgen om van Oolt-
gensplaat te vertrekken naar het
vaste land. Dat bleek echter ,n zeer
moeilijke opgave te zljn en pas Don-
derdagavond gelukte dit.

Tegen de middag kwam er ,n de-
tachement politie op het eiland aan.
Dit v/as afkomstig uit Assen. Het
detachement bestond uit L6 man.
Hiervan werden 6 man naar Acht-
huizen gestuurd, ter\Mjjl de overigen
in Ooltgensplaat achterbleven. Dit
detachement had de opdracht om
sireng op te treden tegen een ieder
die ging stelen. Ook bleek hierLrij 1
agent te zijn, die de kunst van het
bedienen van een mobilofoon mees-
ter was, zodat nu ook de bediener
van het zendtoestel, dhr. de Jong uit
Harlingen, aflossing kon krijgen,
Deze man was reeds vanaf Dinsdag-
middag onafgebroken Ín touw ge-
!1,eest.

r.i/oensdagmor§en was men in Oolt-
gensplaat begonnen de mensen, die
nog aanwezig waren, in te enten te-
gen typhus; hiervoor waren 5 as-
sistent-doktoren en 2 verpleegsters
aanwezig, zodat tegen de avond van
Donderdag de gehele bevolking .lMas

ingeënt.
Ook had de burgemeester order

gegeven, dat alle honden, die gered
lvaren en in het dorp rondiiepen,
moesten worden doodgeschoten,
zulks ter voorkoming van het aan-
vreten van cadavers, waardoor ziek-
ten zouden kunnen optreden. Een en
ander gaf ons de indruk, dat hier
werkelijk met overleg werd opgetre-
den en dat ook van beg"in af aan
deze zaak goed werd aangepakt. In-
tussen waren reeds vele arbeiders
onder commando van een Gemeente-
voorman aan het werk gezet, om de
schade, die bij het Gemeentehuis aan
de weg was aangebracht, te herstel-
Ien en de gaten in de dijken te dich-
ten, Ook kon men Donderdag mer-
ken, dat de verdeling'van het voed-
sel en het regelen van de uitdeling
goed onder contröIe was. Hiermee
lvas een zekere miinheer de Vries
uit Gouda belast, die hier ook tiidens
de vorige evacuatie \À/erkzaam was
geweest,

Donderdagmiddag kwamen er en-
kele politie-agenten van zee af, die
ons vertelden dat er reeds 3 van de
Grouwster schouwen, \À/elke naar
Bruinisse waren vertrokken, waren
gezonken. Itr/1i verkeerden daarom in
g:rote ong'erustheid over het lot van
onze jongens en besloten daarom via
de militaire zender (er waren
nog 2 militaire zenders) te proberen
Bruinisse te bereiken, om zodoende
nadere g'eg:evens te kunnen krijgen"
De berichten werden wel doorgezon-

den, maar wij hebben hierop nooit
antwoord ontvangen. De berichten
werden steeds ondertekend door de
burgemeester of gingen met zíjr:r
goedkeuring. Toen wij echter ,n uur
nadat de agenten ons hadden ver_
teld dat er 3 schouwen v/aren ge-
zonken, bij het Gemeentehuis terug_
kwamen, stond daar dhr. tr'ons BaÈ-
ker, die rÀ/as meegegaan naar Brui-
nisse. IJ kunt zich voorstellen met
r,r,elk enthousiasme hij werd beg'roet,
I.i/ij hebben hem zowat het hemd vanzijï líjf gevraagd, om iets te weten
te komen van onze jongens in Brui-
nisse. Hij heeft ons het verhaal ge-
daan, dat toen de schouwen over de
dijk waren gesleept en er een was
gezonken, hij hierbij was achterge-
bleven, om te wachten op de jón-
gens, die intussen de polder waren
ingevaren. Toen hem dit te lang
cluurde, is hij met een rubberboot en
een marinier naar een anderer dijk
gevaren, in de hoop }ren zo te kun-
nen bereiken. Het liep echter al te-
gen cie avond en de wind wakkerde
steeds meer aan, zodat zij later niet
meer terug durfden gaan. De dijk
hleck maar 150 meter lang te zijn,
telv,'íjl aan beide einden een groot
gat zat, zodat zíj er niet meer aÍ
konden komen, Zij hebben toen de
rÀacht vaJa lMoensdag op Donderdag
in de sneeuwstorm moeten doorbren-
gen. De volgende morgen werden zij
opgepikt door een Belgisch Marine-
vaartuig. Van dit BeIg. Marineschip
is hij toen gaan liften op 'n Duitser
en van deze Duitser is hij nog eens
overgestapt op een Nederlandse mij-
nenveger, die hem tot naast Oolt-
gensplaat voer, v/aar hij is overge-
stapt op een vlet, weike hem ten-
slotte in de haven van Ooltgensplaat
bracht. 'Wii hadden hierdoor weer
wat nieuws gekregen van onze jon-
g:ens en toen wij hem vertelden, wat
de politieagenten hadden gezegd, zei
hij: ,,Dat bestaat niet,: want een uur
geleden heb ik 4 schouwen gezisn,
slepende achter een boot en heb ik
Jan Tiekstra (zo noemde hlj Jan de
Wai), bezig gezien met de sleeptou-
wen, zodat er g:een twijfel mogelijk
is, ik heb 4 schouvr'en geteld". \Mij
concludeerden hieruit, dat dus een
van de boten nog in de polder lag
en dat het die moest zijn, u/elke di-
rect was gezonken. VoI vertrouwen
gingen wlj toen naar de zender, om-
dat de richting waarin de jongens
'vrlaren vertrokken Brouwershaven
was geweest, vanwaar de mijnenve-
ger juist was gekomen. \M1j hebben
toen een oproep naar Brouwersha-
ven gezonden, maar ook hierop is
nooit antwoord terugontvang'en,

Toen wij Donderdagmiddag bij de
burgemeester waren, kwam er een
kapitein van de Rotterdamse Droog-
dokmaatschappij, die met 2 boten
buitengaats lag. Deze zou de vol-
gende morgen evacuee's meenemen
naar Dordrecht. Wij vroeg:en hem of
wij onze sehouwen de volgende mor-
gen bij hem aan boord mochten zet-



ten, om zodoende in Papendrecht te-
rug te kunnen komen. V/ij hadden
n.l. afgesproken, dat, indien het con-
tact tussen beide groepen verloren
zov gaaÍr, wij zouden proberen bij
,,Aviolanda" in Papen<Ír.echt weer bij
elkaar te komen. De kapitein zei in
principe zijn mede\Merking toe, doch
hij moest nog overleggen met zijn
collega, die nog buitengaats lag. HrJ
kon ons geen definitieve uitslag ge-
ven, doch hij zou proberen ons te
helpen. Een poosje Iater was Jan de
Vries weer bij de burgemeester en
hij trof daar een schipper, die juist
binnengekomen was met een lading
drinkwater. Ook deze zou de vol-
gende morgen terug varen naar
Dordrecht,

Direct werd deze schipper ook in
de arm genomen en indien de af-
spraak met de kapitein van de Dok-
yardboten mocht mislukken, dan was
hij bereid ons mee te nemen naar Pa-
pendrecht, Het begon er nu dus al
veel op te lijken, dat wij in ieder ge-
val de volgende dag af zouden varen.

Intussen waren wij al eens op de
secretarie geweest, want men had
ons gezegd, dat wij een bewijs moes-
ten hebben, dat wij in Ooltgensplaat
waren geweest., Op de secretarie
werd ons toen een briefje g:egeven,
waarbij wij ook direct voor de ploeg
die in Bruinisse was, een krriefje lie-
ten, maken. In de loop van de avond
gaf de burgemeester aan Johannes
Talsma te kennen, dat hij nog gaar-
ne een poosje met ons samen wilde
zijn, waarbij hij ons zou tracteren op
soep en een borrel.

Na een half uur kwamen wrj blj
elkaar in het poiitiebureau, de deur
werd op slot gedaan, omdat de bur-
gemeester in het dorp een drankver-
bod had afgekondigd, zodat er geen
vreemde ogen over mochten gaan.
De burgemeester heeft zich toen 'n
poosje met ons onderhouden en hij
vroeg daarbii het briefje, dat 's mor-
gens aan ons \Mas afgegeven, terug.
Dit briefje was hem te uniform, hij
wilde een persoonlijk briefje voor ons
klaar laten maken en dat konden wij
dan de volgende morgen ophalen.
De tekst van dit briefje luidt als
volgt:

,,De heer (dan komt de naam
van een van de leden der ploeg)
deel uitmakend van de E'riese
ploeg uit Grouw, heeft zich op
2 tr'ebruari 1953 bij de burge-
meester van Ooltgensplaat ge-
meld, voor werkzaamheden bij
evacuatie van vrouwen en kin-
deren uit het overstroomde ge-
bied, naar de dijken. De groep
Halbertsma heeft uitgemunt
door taai en volhardend werk,
waarvoor thans reeds namens de
bevolking mijn oprechte dank.
De burgemeester van Ooltgens-
plaat. Dan volgde de onderteke-
ning."

Dat de burgemeester in dit briefje
de groep ,,Halbertsma" heeft ge-

noemd, komt voort uit het feit, dat
steeds P. G. Halbertsma als alge-
meen leider van de hele ploeg is op-
'gegeven,

Diezelfde avond is de burgemees-
ter ook nog bezig geweest ons een
bed te bezorgen, want we moesten
deze nac]ft nog' op een goed tred sla-
pen, rÀ/as zijn treslissing, Hij heeft
mensen weggestuurd om bedden te
vorderen, d,och het gelukte slechts
voor drie van ons, zodat de anderen
op de zolder van het Gemeentehuis
hebben doorgebracht. Zij hebben
echter, in tegenstelling met de voor-
gaande nacht, voldoend,e dekens ge-
had. De vorige nacht waren n.1. de
dekens ingepikt door het detache-
ment van politie. Vrijdagmorgen
hebben \,\re allereerst een kopje thee
uit de cantine van dhr. de Vries uit
Gouda gehad, die dit zaakje als ge-
smeerd liet lopen en hii liet boven-
dien voor ons een kist bier, een krat
melk en voor elk een lunchPakket
klaarmaken dat wij meekregen, zo-
dra de schouwen geladen zouden zijn.

Intussen liepen wii naar de haven
om contact op te nemen met de ka-
piteins van de Dokyardboten, die
intussen waren g'earriveerd. De
maat van de kaPitein waar wij de
vorige avond mee hadden gesProken,
vertrouwde het echter niet om onze
boten op de schePen te laden, zodat
dit moest overgaan. Onmiddellijk
namen wij toen contact oP met de
schipper van de ,,Emanuel" uit Lage-
zwaluwe, dezelfde schipper waarmee
wij de vorige avond een afsPraak
hadden gemaakt en nadat wij deze
schipper door het dorP hadden mee-
genomen en de ravage, welke door
het water was aangericht hadden
getoond, bleek deze schipper ons zo
goed genegen te zijn, dat hii zei:
,,Laadt maar op jongens, dan gaan
jullie mee terug naar Papendrecht"'

Toen werd direct verbinding oPge-
nomen met de voorman van de Ge-
meente-arbeiders, die onmiddeuiik 3
trucks met aanhangwagens ter on-
zer l:eschikking stelde, zodat wij in
een ogenblik van tijd aan de haven
stonden met 3 oPgeladen trailers.
Een paar watervaten werden verrold
aan boord van het schip en de eer-
ste schouw werd geladen. Intussen
had ook een gedeelte van de Ploeg
van Loosdrecht al ligplaats gekozen
bij cle ,,Emanuel", om ook opgela-
den te worden. Na veel zwetsen en
praten is het uiteindelijk gelukt, dat
wij eerst werden opgeladen.

Intussen werd geregeld, dat de
jongens uit Loosdrecht zouden mee-
varen met de Dokyardboten. Ze zíilj
daar ook opgeladen, doch konden
ook niet worden meegenomen. Ze
zijn toen weer gelost en weer neer-
gezet bij de ,,Emanuel". De schiPPer
van de ,,Emanuel" vertrouwde het
echter niet, deze boten bovendien nog
op de luiken mee te nemen, omdat
hij bang was dat deze daardoor zou-
den bezwijken, hetgeen hem op hoge
kosten zou jagen. Hi} zei: ,,Jongens

ik wil graag helpen, maar laat een
ander ook iets doen. Ik breng de
Grouwsters naar Dordrecht, zorg er
voor, dat een ander jullie helpt,,.

Dit was dus wel een teleurstelling
voor de Loosdrechtenaren, maar er
was vanuÍt het standpunt van de
schipper niets tegen in te brengen,()m 10 uur zijn w{ uit de haven
van Ooltgensplaat vertrokken, uit-
geleide gedaan en nagewuifd door de
achtergebleven dorpsbewoners. Om
2 uur kwamen we in Dordrecht aan,
waar wij de 9 evacuee's, die we bo-
vendien aan boord hadden, hetrben
gelost. Wij zijn toen overgevaren
naar de overkant, naar de terreinen
van ,,Aviolanda" te Papendrecht. IMij
hebben ons in verbinding gesteld
met de autoriteiten van ,.Aviolanda"
en kwamen daar in kennis met dhr.
VIot. Deze v/as zo bereidwillig alle
medewerking te verlenen, lMij kre-
gen 4 mensen toegewezen met een
hijswerktuig, zodat het maar een
ogenblik tijd kostte om de schouwen
van het schip te lossen. Hier hebben
wij ook verbinding gezoc}rt met
Grouw. Het duurde slechts 10 minu-
ten of Jan de Vries had mijnheer
Halbertsma aan de telefoon. Deze
was zeer b.lij een levensteken van
deze ploeg te horen en hij gaf Jan
de Vries 2 telefoonnummers op, waar
hij Bennie van Dijk, die nog' met de
Ford in het land reed, kon bereiken.
Het eerste telefoonnummer werd
aangevraagd, waar de juffrouw zei,
dat van Dijk er juist was geweest,
doch zeer binnenkort zou terugko-
men. Dit is toen afgewacht en intus-
sen zijn de motoren in een trak met
schoon water op de fabriekstenei-
nen van,,Aviolanda" schoongedraaid.
,De motoren werden weer op 'n hand-
kar geladen en toen naar een hangar
'g:ebracht, waàÍ ze onder een lucht-
verhitter rverden geplaatst.

\Mij zijn toen met mijnheer Vlot
naar de cantine gieg:aan, waar we
ons tegoed hebben gedaan aan een
kop koffie en bovendien hebben wij
hier voor het eerst sinds Zondag
onze handen g:ewassen, Hier troffen
wij ook Jacob Ratsma, een Grouw-
ster, die bij ,,Aviolanda" werkt; deze
heeft ons meeg.enomen naar de pont
en vandaar naar hotel ,,Bellevue",
waar wij zouden pten. fntussen was
Bennie van Dijk \,Íreer op de telefoon-
post geweest, waar hij had gehoord,
dat wij in Papendrecht bij ,,Aviolan-
da" waren.

Toen wij voor de pont stonden, om
te worden overgevaren van Papen-
drecht naar Dordrecht, stond Bennie
op de pont naar Papendrecht. Hij
heeft de bagage geladen, die door
ons bij de portier was àchtergelaten
en is ons achterna g'ekomen naar
hotel ,,Bellevue" in Dordrecht. Na-
dat wij hadden gegeten, zijn wij naar
Rotterdam vertrokken, waar Bennie
van Dijk nog' een rekening moest
,betalen. Deze rekening wilde hij niet
onbetaald laten staan, Hij wilde als
echte Fries zonder schuld uit Hol-



land. ver,trekken.
fi/U héblren hier mijnheer Halbert-

sma nog opgebeld, om hem te ver-
tellen, dat het ons was gelukt om
Bennie te pakken te krijgen en. wij
vannacht nog.thuis zouden komen.
De schatting was, dat wij midder-
nacht thuis zouden zijn.

Nedat wij onderweg Ín Alkmaar
bij Koekenbier nog een kop koffie
hadden gedronken, waren wlj ook
inderdaad 3 minuten over 12 thuisr

Hiermee eindigen wij het relaas
van onze belevenissen, doch niet na-
dat wÍj nog: eens onze volle bewon-
dering hebben uitgesproken over de
persoon van de burgemeester van
Ooltgensplaat, die op zo'n uitnemen-
de wfjze zijr. zaken organiseerde.

G. M. B.

J. de V.

\Vot Bennie aan Dtik
op z'Ít eentie bnlnnfdn.

Zondagavond \Merd ik door Brand-
sma uit een uit'ioering van de mu-
ziekvereniging,,Allegro" te lrnsum
gehaald met het verzoek mij beschik-
baar te willen stellen voor het ver-
voeren van mannen die met hun bo-
ten uit Grouw naar het rampgebied
zourJen gaan.

Onmiddellijk ging ik mee na de
nodige mondvoorraad van m'n vrouw
te hebben meegekregen.

De eerste indrukken, welke ik
kreeg bij de pont naar 's-Graven-
deel waren van dien aard, dat ik niet

kon nalaten, in gedachten hulde te
brengen aan de mannen, die het plan
tot leniging van de nood en het leed
dat hier werd geleden, hadden ver,
wezenlijkt.
Men kon op de gezichten van de
evacuee's, die hier aankwamen de
verschrikking lezen, die zij onder-
vonden hadden.

De trailers met schouwen werden
naar 's-Gravendeel overg'ezet en ik
kreeg order van P. G. Halbertsma
te wachten tot zij weer terug zouden
komen.

Daar stond ik boven op de dijk,
met om mij heen niets dan water.

Tegen de avond kreeg ik echter
van een politie-agent opdracht mij
met de wagen bij het Rode Kruis
in Dordrecht te melden. Daar aan-
gekomen, bleek er werk genoeg te
zijn en al spoedig was ik met de
F'or"d bezig, evacuee's uit het ge-
bied rond 's-Gravendeel, naar de
}r.B.S. in Dordrecht en de Ahoy-hal-
lern in Rotterdam te brengen.

Ik heb mijnheer H. B, Halbertsma
hiervan in kennis gesteld, die ant-
woordde, dat ik mij met de wagen
zoveel rnogelijk nuttig moest maken.

De volg'ende dag heb ik nog 2 te-
lefoonnummers aan Grouw doorg'e-
geven, waar ik te bereiken \rías,

De taferelen welke zich op de ver-
zamelplelatsen van de evacuee's af-
speelder, zijn niet te beschrijven. Het
is echter in één woord geweldig wat
er voor riie mensen is gedaan. Voor
mij vras het steeds maai rijden, soms
tot diep in de nacht, met doktoren,
verpleegsters en evacuee's.

E(rn rit ging over een dijk, waar-
in pas een gat was gedicht. Mijn
lading bestond uit een bejaard echt-

paar. Bij het herstelde gat aangeko-
men, zakte de wagen in de zachte
modder weg' en was zonder hulp niet
weer op de harde weg te krijgen. Ik
kreeg eehter hulp van een vr'agen
met lier. Hiermee waren de moeiujk-
heden gauw opgelost. Op mijn vraag
wat het koste, kreeg ik ten ant-
rvoorcl, dat ik op mijn ,,fàtie', kon
krÍjgen, als ik geld wilde geven. De
verdere rit verliep zonder inciden-
tep..

Tussen de bedrijven door probeer-
de ik voor mijnheer Halbertsma iets
te vreten te komen omtrent de mar-
nen met de schouwen. Dit is mij ,&!et
gelukt. Ik was zo in mjjn werk'bp-
gegaan, dat ik, hoewel ik elke dag
met Grouw belde, nog nooit mijn
vrouw had gebeld.

Flierop werd ik door onze telefo-
niste attent gemaakt, waarna dit
verzuim werd goedgemaakt.

Vrijdagmiddag hoorde ik van
Grouw, dat de eerste ploeg op weg
was naar huis, maar dat van de an-
dere ploeg nog niets bekend was.
Een poosje later .,verd mij echter op
een van mijn posten meegedeeld, dat
Jan de Vries met de andere man-
rren bij ,,Aviolanda" in Papendrecht
was en ik daar werd verwacht.

Verheugd dat we nu huis toe kon-
den gaan, ben ik daarheen gereden.
De bagage werd geladen en na te
hebben gegeten in ,,Bellevue" ging
het via Rotterdam naar huis, waar
we om ruim twaalf uur in de nacht
aankwamen. De Ruyter heeft mij
toen nog thuisgebracht.

Ik ben blij een kiein aandeel te
hebben gehad in het werk tot ver-
lichting van de lasten welke zo
zwaar op de getroffenen rusten.

In de nood leert men niet alleen ziÍr
vrienden, maar ook in het algemeen de 

^erl-
sen kennen.

'Toen e. di. Zond.g, 1 Februari, een be.oep
op de in het vorenstaand" b"do"lde Grour,v-

sters lverd gedaan, aarzelde niemand en allen
stonden d"d.li;k kla*.. Terwijl ze niet wisten,
wat h,r.t te wachten stond, maar wel, dat
het hoogstwaarschilrrlilk een zwaar karwei
zou zin. Er was echter grote nood; mensen

verk"".d"r, in levensgevaar of in elk geval
in uiterst moeililke omstandigheden en dot
voelden allen hun verantvvoordeli;kheid.

Toen ik, enige tiid nadat de Grouwster
groep Ooltgensplaat had verlaten, er een

bezoeL mocht brengen, was hun werk voo,

ons een prachtige introductie. He.ha"ldelilk
werd met d.nkbaarheid en bewondering over
h.r., w"rL gesproken en ik heb meerdere co-pli-
mentjes in ontvangst moeten nemen. Eerliik
gezegd, met een g"rro.l van írots

Een gerrolgf van d" h.rlpverlering is ge-

weest, dat ldaarde..deel Ooltge.,splaat heeft
geadopteerd. Ik hoop, dat daarmee een weg
is gevonden om verdere hulp te ve.schaffert
en de aangeknoopte banden nog sterker aan
te halen, een vriendschap te versterl<en, die
in de nood is gegroeid, da.,L zii het Grouwster
elftal.

C. N. Renken

burgemeester van Idaarderadeel.


