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de zuídkvst yon Schouwen ergens halvenrege Zierílczee en
de duÍnen lig/, heÍ hoyenfje Schelphoek. HeÍ Ís in 1903 oongelegd om de
suikerbieten uil de grofe polder Schouwen per schip fe kunnen afuoeren
ncrar de suikerfobrieken in WesÍ - Brabont. Er zljn meeÍ von die
'bieÍenhovenfjes', meesfoí nief veef rneeÍ don een foskode mel een
havenploteou en een weegbrug. Ook hier sfoon fussen de zeedijk en
een wof hoger gelegen ïveg - een poor huizen en een cofeeÍje. Fn ieÍs
verderop wof versprer'de boerderijen. HeÍ buurfschopJe gaot de loofsle
noch| von djn besloon in. Om elf uur zit hovenmeesfer Kees Verboom op
de hoven ín he] vsn de weegbrug Ie kijken noolr hel woter dot ol
dreigend hoog sfooL Op dat moment sfopÍ kaqiwerker Piet Hort binnen.
Hij heeft een ovondje gesjoeld meÍ de buren, mecu werd sfeeds ofgeleid
door de loeiende sform builen, Hijweei dof hef woler 's middogs op de
kosi heeff gesfoon en dol hef springfty is. Doorom heef| híj met Verboom
ofgesproken om 's nochÍs somen de víoedplonken voor de deur von hel
pokhuis, doi op hef hqvenplofeou sfoof, fe zeffen. ' Het zal geen zÍn
hebben, PieÍ 'begroet de hovenmeesfer hem, ' wqrlt heÍ wofer stoat nu ol
bij de deur en de vloed rnoef nog uren fopen.' Toch sfelfen ze de
vloedplonken. Le goon hef pokhuÍs Ín en zeulen dodr de eíekfrische
zokken heffer noaÍ boven, zodot de motor ín eÍk gevol droog blijft. Don
Gaan ze terug naor hef weeghuisje, dof iefs hoger op heÍ hovendijkje
sfoof. Noor huis goon kunnen ze niet. Van ochter het rctom blÍiven ze met
slrygende onrusÍ noer hef woler kíjken. ln de haven liggen fwee schepen
fe sfompenr een schip meÍ sfro en een zolderbak mef doorop een
drogline.
WesfeftJk oon

Mqchteloos in de sluurhul
fn hel weeghuísje op de hoven von de Schelphoek oqn de zuidkusÍ yon
Schouwen hebben hovenmeesÍer Kees Verboom en kooiwerker Piet Hort
heÍ woÍer sÍeeds hoger zien komen De kelder onder de weegbrug is al
voÍgelopen en heÍ zouÍe woter spuif door een buis onder de dtjk de
polder in. WaI moefen ze doen? Ze welen hef nief en wochlen verder of .
Omsfreeks drie uvr zien ze hoe hef woter over het dijkje von hel
havenplofeou beginl Íe lopen. Ze besluiten om noctr hun huizen, onder
oon de díjk, fe gdon en hun gezin wakker Íe moken. PÍef: ïoen he| woter
over hef drlkJe begon fe lopen bij het von de hovenmeesfer, hebben we
Íegen elkoor gezegd:"Dat gaat fou|. Lolen we naor huis goon om fe
redden wo| er nog Ie redden is, " En het ging fout, wonl eer ik fhuis wos,
lÍep ik ol bijno tot mijn knieën in hef water.'Van ochfer hef room von zijn
stuurhul zief schipper Kees de Pender hen godn. Hijligt mel zijn slroschip
ín de hoven en heeff kort ervoor de wochtmon von de zwobberende

zolderbok weÍen te halen.zijn, wanl heÍ wos op zijn schip immers
veiliger. Omdo| hrj de frossen oon de ochferkonÍ los heefÍ gegooid en de
storm hef schip van de kode afduwl, loopt hij geen risico dof heÍ schip
op de kodemuur lek zol sloon. Maor dot geldl niel voor de onbemonde
zolderbok, weerop een drogline sÍoof le zwiepen. Ornsfreeks drie uur
komÍ de zolderbok boven op het hoven ploleau te liggen en slool Íegen
het diikje oon. AIs die madr geen gol in de dtlk sloof... Aís de dragline er
maor niet ofslaot, over het dijkje heen... denkÍ de schípper. WonI ochler
dof drlkje sfoon de poor huizen von het buurÍschopje. Mensen, go uif je
hur's, go uit je huisl 'roept De Pender hordop mctar machteloos in zijn
sÍuurhuf. Wie híjook nieÍ kon woorschuwen zijn draglinemochinisf Blom
en zijn gezin, die in hun woonwdgen op het op het hovenploÍeou liggen
fe slopen. Penders ziet hoe de wogen door hef woÍer wordt opgepokÍ en
Íegen het diikie drijft.

De zolderbak rnef drogline.
Hef schip doÍ de díjkkruin wegslooÍ
Slroschipper Kees de Pender moel vanuil de sfuurhut machteíoos loezien

hoe hef dromo zich voltrekf. Nodof ho:venmeesfer Kees Verboom en
kooiwerker Pief Hort iegen drie uur uit de weegbrvg noar huis zíin
gegoon om hun gertn en de buren fe wekken, kom] de zolderbok,
wcrarop een drogÍine is veronkerl, boven hef hoven ploteau driiven en
begini het diJkje dot om he| ploteou ligi, beurs fe beuken.
Achler de dryk staat het cofé van de hdvenmeesfer. Doarheefr ook hei
gezín von drogllnemochinÍsf Simons onderdok gevonden. Ze durven niet
Ionger in de woonwogen , die vlok bij hel cofé sÍoof, te blijven À4ochínÍsf
Sirnons heefl zljn vrouw en vier jonge kindeÍen doorom in heÍ cofé
gebrachl en is zelf de polder in gelopen om boer Anton Oosse, dÍe even
verder op woonf, Íe woorschuwen voor hel woier, dot nu oveÍctl over de
dijk beginÍ fe sfromen. Piefje drieëntwintig joor en de oudsfe von de drie
dochÍers yon de hovenmeesfer, ziel het woter hoor huis in komen.'de
krnderfJes von SÍmons hodden in bed gelegen, moar omdol heÍ sfeeds
ongsfiger werd, wcuen ze ervi| gehoald, Op een gegeven momenl
slonden we ollemool op de trop naar de zolder. Ik zie ons nog sfoon.
Waqrom op de trap? lk weeÍ het nlet.
HeI moel omsfreeks vier uur geweesf zijn dot de zolderbqk door het
drykje sfoof meÍ de droglíne en op heÍ cqfé Íerechfkomt,Pietje herinnert
zich hoe ze een grote klap hoorde.' 'lkzag ofles uit miin sloopkomertje
voorbijvliegen... mijn bed , mijn kosfje, olles ! Dqorno een nog grotere
klop en op hetzelfde moment log ik in het water.lk wos gewoon
weggeslÍngerd , hei huÍs uiÍ.

lkheb niemond rneêr gezien of gehoord, ik heb oíleen Fien, mtln jongsfe
zusje van elf horen roepen: "lkzit vosf ... lk
zit vost ! "MeeÍ ík zog hoor niet in hef donker. Wat rnoesf ik? Ik heb nog
geroepen ; "probeer los Íe komen ! " Moor ík heb hoor nooit meeÍ ierug
gezien.'
Spofelen d in hei woter en hef wrokhoul krijgt Pielje op de een of ondere
monier hoor ondere zusje, von veedien joor,le pokken: 'Het wos wel
donker, maor builen kon ik me ioch gelvkkig nogol vlug oriënleren.lk
kon goed zwemmên, dus foen ben ik zwemmend en lopend meÍ lenÍe
de polder in gegaon. Nou ja , we werden gewoon door de sfroom mee
de polder in gelrokken . ík wísÍ dot verderop huizen moesfen sloon,Door
wou lk noor Íoe. lenÍe riep ol Stouw doi ze nieÍ meer kon , mcto,r ik heb
hoor meegeÍrokken, 7o zijn we bij het boerderijtje von Jon von de Hoek
Íerechf gekomen. We hebben hem zelf niet gezien en loter hoorde ik doÍ
ook hij verdronken is. Moor wij zijn door in een los meÍ bonensho
gekropen. Die sfond wel ín hel water, mec,r boyenin wos hef nog droog.
Wij waren driifnal en mijn benen woren bon|. en blouw von het wrsk houl
onderweg.'Piet He,rt heett niefs gezien von hef dromo dai zich ín heÍ huis

yon de hoyenmeesÍer ofspeelf. NodoÍ hijzijn vtouw heefÍ gewekÍ en ook
de buurmon Jewon den Boer , zijn ze rneÍeen hun huizen uit gevlucht:
'We hebben de kleinsle kÍnderen op onze schoudeÍs genomen en elkoor
ollemodl een hond gegêyen en zo zijn we somen door heÍ woÍer noor de
zeedijk wefen fe komen , Dosrnq hebben we boer Willem Oosse , die
onder oan de zeedïjk woonde , gewekÍ . Hij hod een zieke vrouw en die
hebben lvê op onze rug genomen en noctr de díjk gebracht. Omdat we
doornat en sfeen koud waren, hebben we uil de schuuÍ von Oosse
boolzakken gehoold die droog weÍen, Doormee zijn we nooÍ hef nieuwe
gemaol gelopen dof een eÍndje verderop aon de díjk sÍond en woor het
wofer nog nief wos gekomen. Door hebben we een reom ingeslogen, we
hebben onze nolfe kÍeren uiÍgedoon en die baalzakken zo goed en zo
kwoad ols heÍ gíng oangetrokken.

Vlok bij het gemool , moor net om de knik rn de dtpk, sÍoot het nieuwe
huís von Kees Oosse en Jonnie Boort. Ze zíjn drle moonden eerder
gelrouwd en hebben een eigen hvís gebouwd, Ze Slopen en weÍen von
niks. HeÍ woler dot door het ga| strooml, heeÍí deze hoek ven de grote
polder nog niet bereikf. Pos Íegen zes uur worden ze gewekf door vader
Oosse, die op zijn beurt weer wokker is geworden door hef loeÍen vctn
zijn koeien. Nog nel op tijd welen ze de beesfen los fe snryden. Daorna
vluchlen ze nooÍ zolder en wochten er ongsfíg heÍ ochfendgloren of.

Op dot momenl is hef gemoal olweer ontvolkt.De drie gezinnen die er
een frjdje hebben doorgebrocht, zijn bang geworden omdal ze hef
Muralt - muvrtje boven op de zeedijk rten bewegen onder de druk van
heÍ woÍer. SÍel dot het muurtje erof wordt geslogen, don komt het
gemaal ook ín hel water Íe sÍoon.. , Ze vluchÍen opnieuw naar de zeedryk,
Piet Hdrt : 'Vondf de dijk zo.gen we bij het |licht von de vollemaan doÍ de
weg naor Serooskerke ,verderop in de polder Schouwen, nog droog
wos.We beslolen hel Íe wctgen en zijn opnievw hei water in gelopen,
elkoor een hond gevend en zo een keffing vormend. 7,o zijn we brl de
boerderij von NÍco den Ouden onder Serooskerke gekomen. Door sÍond
op dat momenl nog geen woter. Den Ouden heefl ons droge kferen
gegevên, hij heefl rtjn oude moeder wakker gemoakt en dÍe somen meÍ
ons gezn in zijn ouÍo ncrcu familie in Renesse gebrochl. Zelf is frÍj weer
terug ncrrrÍ de boerderÍj gereden.'Terwijl het gezin von Kees Hort mei de
oulo noor het veilige Renesse wordt gebrocht rtften draglinemochinisÍ
BIom en zijn vrouw met hun fwee zoontjes von drie en vijf joor oon de
zeedÍjk fen OosÍen ven de Schelphoek. 7e zijn op he| nippertje uiÍ hun
woonwogten wefen fe komen foen die door heÍ wofer fegen diJk werd
geslingerd. Totool venosÍ en bilno zonder kleren zijn ze de drlk
opgevluchÍ en nu proberen ze de orkoon, dÍe pal op de dÍjk sfoof,
frofseren. Aon de ondere kant, waeÍ ze ín de luwfe zouden kunnen zitlen,
kunnen ze niet komen. WonI door kolkt het woter von de OosÍerschelde
lot oan de krvin von de dik en loopt er op veel ploolsen overheên .
$imons, de ondere droglinemochÍnisf, die zijn gedn lreefi ochfer gelofen
in het cofe von de hovenmeesÍer om Anion en Neelfje Oosse le
woorschuwen, zit doar nu op zofder.Neellje zol die nocht nooii vergeten,
ol wordt ze honderd joor I en dot is ze bijno ols ze hoor herinnering
ophooff | ; 'Hel zou onze looÍsfe dog op de boerderij rtjn. We hodden
hem verkochÍ oon een neef en zelf een nieuw huis een eindje verderop
lofen bouwen. DoÍ huÍs wos heíemool kloar en gemeubileerd en we
zouden er moondag nc,ar toe verhuizen. DÍe neef en zijn vrouw slíepen
díe nocht al bij ons . Om een uur of vier werden !vê wokker gemoqkÍ. Die
droglinemochÍnÍsÍ sÍond oan de deur en u/oors chuwde doÍ heÍ woter
over de díjk kwam. We zijn mefeen noor buiÍen gegc,on en Íoen liep al
woi waier. We hebben ín de sÍol de koeÍen losgesneden en naor de dijk
gejaogd. Maar foen ze het waler fegenkwemen, drooíden ze om en
lÍepen de sÍoí weer in . Wij ziin het huis lngevlucht en hebben sneÍ nog
wat spullen nosÍ boven gebrochl. Die draglinemochinisÍ Ís btj ons
gebfeven. Hij kon nieÍ rneer terug, wanl het ging Íoen heel snel meÍ hef
woier. Vdnuít het zolderreom hebben we 's ochlends gezien hoe de
koeÍen verdronken. Die dog zol ik nooit vergeÍen,' elke keer sloegen er
bolken en pÍonken Íegen de muren en dochfen we doÍ heÍ huis in zou
sÍorfen. Ioen heb lk veel gebeden hoor, en psolmen gelezen.

Het groolsÍe sÍroomgot von hel rompgebíed is doÍ bry Schelphoek, wocrr
de zeedljk in drie moonden tijd over een lengÍe von 520 meter
verdwenen is en geufen ontstoon die ÍoÍ een diepfe von meer dan deÊig
meler zijn uilgeschuurd. Vier keer per efmool spoelf er 130 miljoen
kubieke meter woter door dof de polder Schouwen in en uít. Het
hoventje von de Schelphoek en directe omgeving moel dan ook prijs
worden gegeven oon de zee, Er wordl een ringvormige dijk in de polder
om het stroomgol heen gelegd en doarin worden in de loofsfe week yon
Áugusfus 20 coissons afgezonken. In de ovond von 27 ougusÍus kon heÍ
síut'Ícoiss on worden geplaalst, woorno hef droogmolen von de bijna 9000
hecfore grote polder kon beginnen.

'Alsof ik zeeziek wordi'

.

Ouders die kinderen verliezen blijken er vook hef slechÍs oon toe Ie zijn.
Jongeren dÍe hun ouders of fomilleleden verliezen, ffien minder
gelroumofÍseerd. Hun wscht nog een heeí leven en ze ziJn eerder
geneigd dof íeven weer op fe pokken. Pos nu ze ouder zijn geworden,
komt soms de herinneríng oqn heÍ veríies noor boven.
Piefje 8os-Verboom, die ols drieenlwtntigjarige in een klop haar beide
ouders en hoorzusje is verloren bij het droma yon de Scheíphoek op
Schouwen, zegt: 'Ik kon me nÍef herínneren dot ik foen helemoql
oversÍuur rryss. lk wos verdoofd, ik snopÍe geïvoon niei wot er gebeurd
wos. loferhebben wenog longs dezeedijkgelopen omtekiJken of er
ieÍs von onze spullefjes wos oongespoeÍd, een herÍnnering. Moor nee,
nooif woi. lk heb hele maol nÍks rneer vdn mijn jeugd. Von een fomÍlielrd
heb lk nog een fotoolje van mijn zusre Fien gekregen. Mijn zvsje zelf is
nooiÍ tervg gevonden. Voder en Moeder wel. Díe hebben we in elk gevol
kunnen begroven OmdoÍ mijn leven op zijn kop sfond ben Ík ]oen madr
snel gefrouwd mef Jaop en we hebben mljn zusje lenie in ons huÍs
genomen. Het enige wot ik yon de rcmp over heb gehouden is dof Ík
nooii meet heb gewrommen. Terwijl ik een echfe woterrsl wos. ík ben
loter wel mef de kinderen nocrr sfrond geweesf, moeÍ ik bleef oltijd op
veilige afstand vqn hei woter.Wonf ols ík wsler zie, dsn beginl hef - olsof
ik zeezek word. ProÍen over de ramp heb ik nooiÍ gedoon. Mijn kindêÍen
hebben wef eens fegen me gezegd; "Wij wefen helemool niet wot jou is
overkomen Íoen. " Ach ik ben een binnenveffer. Maar soms komf 's
nochÍs oíles |erug. DoÍ zol vonnochÍ ook wef weer zo zijn.

Joop SchoÍ schof dot er mel de paor sloepen die mqondag - en ook
dÍnsdog - vonof hef hove nlje von Floouwers veren, in totaol zo'n honderd
víiftíg mensên oon wol worden gebrocht: lk heb oon eên sÍuk door
gewerkl. lk wos dweilnof ik oÍ niel dronk olleen moor cognac.ledere
keer ols mensen ofleverden in De Heerenkeef sÍond Simon Hort ol
gereed meÍ een fhee kopje cognoc. Normool gesproken kon lk nq vier
borreltjes ol niei meer op mijn benen sloen, moor toen hod ik er iotoal
geen lost von.InÍegendeel,' ondonks de kou en hel vochf ben ik nief
eens verkouden geworden, Puur op mljn zenuwen gewerkf.'Maondog
ovond worden de drenkelingen uif De HeerenkeeÍ oon boord von de ZZ8
gebrocht en don brengen vader 8en en zoon Jocob ze nog diezelfde
nocht neor het veilíge Wemeldínge. 8ll de geredde n horen ook die hef
dromo blj de Schefphoek hebben oye/eefd. HeI is lool in de nomiddog
ols de vrjf mensen op de zoldeÍ van de boerderij van Anton Oosse de
roeiboo| met Zierikzeese yissers zien noderen. Eeholve de boer en de
boerín hebben ook de nieuwe eigenoar en zijn vrouw en
droglinemochínisf $irníns bijno lwee dogen fussen hoop en yrees
geÍeefd. NeelÍje Oosse herinnert zich dot ze longs de bínnenkont von de
zeedijk in de rtchfing yon De Heerenkeetvoren en daor mensen op de
dijk zien lopen: 'DoÍ wos de ondere draglinemochÍnÍsf, díe door met zljn
en kinderen sfond. We zijn eÍnctet Íoe gevoren en zag dot díe yrouw Íesf
droeg. Hel feken wel biggen, maer Íoen we drchÍerbij l<women zogen we
heÍ beÍer ; ze hod op elke orn een dood kinoje.
Omdo| de roeíbo of sl zo vol wos, is Íoen besloÍen om de líjkjes ochler fe
Ioten, Te hebben ze boven op de dtlk gelegd rneÍ een poctr plonkjes er
overheen. Doarnd hebben ze die vrouw vosf gepokf en meegefrokken
neor de boof, Ze hvilde zo vreselijk! Dol ging door merg en been. Ze wos
ook doornsf en íjskoud want ze hodden ol die iijd oan de dijk gezelen.
Omdoi ik fwee slel kleren oyer elkoar hod aangefrokken, heb ik haar
foen een sfe, van mijgegeven. ïoen we bijDe Heerenkeef kwomen.
SÍonden doqr de kinderen vctn buurmon Legemote. Ze vroegen of we ieÍs
von hun ouders wisfen. En jo,loen moeslen wij zeggen dot we gezien
hadden hoe de boerderl vc,n hun ouders wos ÍngesforÍ.'

'Door Ís ome Piet meÍ een roeiboot!'
Bij het gat in de zeedry k bij de Schelphoek is moo ndog ook bewoner Piet
Horf weer terug.Nodof híj op zondag in de buurt von Renesse levergeefs
heefl gezocht naer een booÍ om daqrmee zijn fsmilíe Ie goan redden,
hoort híj op moondog dat er een Fins vrochlschip ín de rcmpnochi op de
duinen bij Haamsfede is geslogen: 'lk erheen en door trof ik Moorten von
Driel von Brugsluís.

Dof wos een oud- schipperen díeriep meÍeen; Piet, kom erbij! "Ze
hodden een sloep von heÍ schíp gehoold. Hij wov ermee noctr Burgsluis
en qls door niks meer fe doen is . goon we door noar de Schelphoek. "
We zijn met vier man goon roeien, buitenom noor Eurghsluís. Door wos
op dof momenf niels Íneer Íe doen, dus zijn we meÍeen verder gegoan
noaÍ de Scheíphoek. Het moel fegen de middog zijn geweesl doÍ we
doar oonkwamen. De ebsÍroom liep nog het got vit. We zdgen von olÍes
naer buiten dríjven; sfukken von schuren, dooie koeien, pooÍden,
m e ub els, boerenwogens.. . Verschríkkeltlkí
We zijn op de dijk geklommen en zogen dal het hursle von mijn zwoger
weg wos . Maor hef schuudle sfond er nog. Doar wou ik noot toe, moor
don moesfen we wel door hei gat de polder in zien Íe komen. Dof lukie
meÍ veeí moeile, moor Íoen zoten we oon de weslkant von hel
sfroomgoÍ en we moesÍen nocr de ondere konf, wdnt doar sÍond hef
schuurfje. Pos no een uur lukle het om dwors door de sfroorn sÍeken.
SÍroschipper Kees de PendeÍ lvos door ook oon de diyk en die ís rnel ons
meegegoon, zodal we vier roeÍers en een sfuurmon hddden. Nou, wê
kwomen bij het schuurtje von m 'n zwdger. HeI sfond nog op drÍe poÍen
en )ve zogten geen mens. We goven een grote schreeuw en zowoor,
boven ging een luikje opên en Ík hoorde íemond roepen,' "Doot is ome
Piet met een booÍ ! " DsI wos wof, hoor! Een voor een klom men ze in
onze boot; eersf voder, Íoen mlJn zusler, toen mijn mrager Arjaon, loen
neef jaop.,. er? foen kwamen er ols verossing nog fwee metsjes
achleroon: Pieije en lenie, de dochfers von hovenmeesfer Verboom. DÍe
woÍen naaÍ dof huis gezwommen foen de drogline op hef cofe van hun
ouders ferechÍ wos gekomen. We hebben ze ollemool ín de sloep
geladen en hebbe n Jon von der Scheíde en ziin vrouw ook nog van hun
huis gehoald en zo zijn we terug nctor de dllk geroeid, wec,r de rnensen
noor een Ínosselschip werden gebrachl dof buÍfendryks lag Ie wochÍen.
Dclqrno zijn wij door de poÍder terug ín de rlchlíng Hoomsfede geroeid.
Onderweg hebben we nog een vÍouw vctn een zolder kunnen holen en
zodoende hebben rve meÍ die sfoep op moondog toch negen mensen

gered.'
ín Serookerke op Schouwen zijn de ochÍerblijvers mosndag morgen bij
eb in de kerk bij elkoar gekropen. Een deel von de kerk is nog droog
gebleven. Op de slenen wordl een vuur gesÍookÍ om wal op Íemperaluur
fe komen. 'Er werd besloÍen, 'zo ropporteert wschtmeesfer Mieros, 'dot
wíj de nocht in de kerk zouden doorbrengen indien er gêen hulp kwam
opdogen De kerkforen diende ols uiÍkijkposÍ. Vonuit die loren lryos pos
goed Ie zien wot hel woler had oongericht de wereld scheen
uÍÍgesforven. Wofer, nÍefs don woter.

fnfussen ís Pief Hort op zijn zoeklocht naot een roeiboof op de
hooggelegen boerd erij'Z.eela ndio'onder Noordwelle Íerechf gekomen.
Doar trefl hij zijn broer Simon ctctn , die druk doende is om op een paar
lege olievoten een víoÍ fe moken. Doormee wll hij - voortgestuwd door
de noord wesÍersform - noctr ge familie in hef hursle oon de Schelphoek
toe .Hij vraogi PÍef om mee fe goon. Maar die vindt hei plon fe gevoorlijk
; 'Je zoekl maar een onder , wont oan die onzin doe ik nief mee. ' En Piel
zet zijn zoektochí nodr een boof voort.

ReddingsocfÍe op Scho uwen
Von de Provinciole boof in Zieriluee zijn door mosselvissers en helpers
wille reddingssloepen gehoold drie sfuks , die bíj de Flooulyers oyer de
díjk getrokken zijn , van doaruit zíjn ze ln de polder yon Schouwen
mensen goon redden. HeÍ wos vreselijk zwoor, wanl je moesÍ olles roeien
en hef woei nog behoorlijk. En doarbij moakte je ol de elÍende mee yon
díe mens en, die huilden omdot ze familíeleden l<wiit weten of omdst hvn
huÍs wos vernield. Eíke keer ols we de sloep vol hodden, brochten we ze
naar cofé De HeerenkeeÍ op de dijk bíjheÍ hovenfye. Door had Simon
Hort de kochels opgesÍookf en konden de mensen hun kleren drogen. ln
dekens gewikkeld zag je ze door sÍoon . Le kegen cognoc en soep om
weeÍ een beefje op femperoÍuar te komen.'Joop Schol herinnert zich de
ponÍek die onder mensen heersfe,' 'fk heb heÍ meegemookf doÍ de
mensen zo nctor beneden sprongen ofs we meÍ de síoep bij hun huizen
kwamen... notuurlijk noosÍ ons boofje. Dus rnoesÍen we ze lveeÍ uít he]
water zien te vissen. Ap zo 'n moment onldek je hoe egoisfisch mensen
zijn wonl hef wos helemool niet zo dat ze vrouwen en kínderen ÍíeÍen
vooÍgaan O nee... eersf ik en don opoe!'Soms zijn de redders moor net
op tijd; Aan de SlÍkweg bij Morioonshoofd l<wamen we bijhef hulsle von
de fomilie Hillebrond. Doar wos olleen de pui nog vctn over, plus drie
meÍer zolder, Dosr zqi dal gezin op, somen mel een oude vrouw in
klederdrochf en een hondje. We hebben die mensen mef veel moeife ín
de sfoep weÍen te krijgen en we weren er mísschÍen ÍÍen meÍer vondoon
foen heÍ hele spul in elkoor zokle.'Een keer is er ook poniek in de
reddingssloep: We hodden hef booÍje helemool vol, moat er sfond nog
een vrouw in dot huis en die wov ook mee. Jo, wol moesÍen we ? We
Iagen ol heel díep en er sfonden behoorlijke golven We h.eb ben hoar
toch oon boord genomen, wont jo zo'n rnens sfoof daor zielig Íe huiÍen
en don kun je maar moeifijk wegvoren. Moor woÍ gebeurde er ?. We
voeren mef die boot op een befonnen poal, wont er sfonden overol
hekken en polen onder woier, díe je niel zog. De boo| Iek! HeI woter
spoof naar binnen. ïoen hebben we meÍ onzejossen dot got gesÍopÍ en
zo zijn we hozend en half zinkend oon de dljk wefen fe komen.'

Het vlolje

von Burghsluis

.

Oversl in het gebied zijn die zondogochÍend mensen bezig om
reddlngsmateriaol |e zoeken of te moken. Pie| Hort,die 's nochÍs hel
dramo von Schelphoek oon de zuídkust vqn Schouwen heeff
meegemookl en in de vroege ochÍend door boer Den Ouden noor het
veilíge Renesse is gebrochl , probeert h Schorendy'ke - oon de
noordkani von Schouwen -levergeefs een roeíbool Íe bemochligen om
doormee noctÍ zijn voder en heÍ gezín van rtjn zuster fe roeien Ín de
polder bry Schelphoek. WoI Piet nief weef is doÍ hef hursle nog overeind
sÍoof. En dat er - beholve zijn voder , zijn ntster, zijn zwager Arjaan Bos
en dÍens zoon Joap - Ínfussen nog twee mensen op zolder zilten. Dat zijn
Pietje en lenÍe Verboom, de dochters von de hovenmeesÍer, die 's
nochfs zwemmend zijn onlkomen uii de puin hopen von heÍ cofe
wctarop de zolderbok mel dragline is gekíopÍ.
Nodof ze een iijdje in een Íos meÍ bonensÍro hebben doorgebrochl , zien
ze bíjheÍ eersfe ochfendgloren even verderop hef huisje von Arjoon Bos
nog oveteÍnd sÍoon. ln dot hursle moef ook zoon Jaop zitlen en dof ís de
verloofde von Pietje. Ze besluiÍen om de lochl nc,oÍ hel huisle Íe wogen .
HeÍ wofer stijgt nlet verder omdal de eb ls ingeÍreden,' 'We zijn
sÍrompeíend door het woter , in kuilen vollend en zwemmend bii het
huÍsye van Joop gekomen.Door zoten ze op zolder. Gelvkkig hodden ze
droge kleren voor ons. Zo hebben we ddor met z'n zessen de lweede
vloed afgewochl, Hopend dot heÍ huÍs;e he| zou houden.' Een paol
honderd mefer van hen vandoon sloon Kees Oosse en ziJn vader op de
dijk bíj de Schelphoek fe kiken nctaÍ de ravage die t nochfs is
aangerich|. Zij hebben de nocht op de zolder von de boerdertj onder
oon de dijk doorgebracht : 'We zijn gaon kí1ken woaÍ ol dot waler
vondaon l<wom en Íoen zcrgen we hef gol bij het hovenlje, We zagen de
drogline díe in het pvín von het cofe von de hovenrneesÍer log, we
zagen doÍ de hofsfee vctn oom Kees en fonfe Píe , even verderop,
yerdwenen wos, de sofonwogens von de draglinemochinísfen, díe re niel
meer woren.'Mensen zien ze nêrgens Íneer. Ze reoíiseren zich doÍ ze ols
loofsÍe vier von het gehuchÍ geÍsoleerd op de zeedijk ziffen. Kees he,all
zljn motoÍ - een Indian - uil de schuur. Die heefl 's nochÍs wel in hef wofer
gesfoon , moor hij krtjil hem toch oon de prool : 'Doormee heb ik voder,
moeder en mljn vrottw een voor een nooÍ Eurghsluís gereden . ïoen ík de
eersÍe keer kwom, bleek doar ook een got in de zeedijk te zltlen. Maor
ze hodden foen ol een kobel over het got gelrokken en een vlotje
gemaakt, woormee je heen en weer kon. 7o rtjn wijolle vÍer noor de
overkonl gebrochl.'

