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Transcriptie van het dagboek (transcriptie door Willem van
der Ham)
1 Febr '53. Om 8 u radionieuws: 't Leger opgeroepen. Alle
verlofgangers direkt teruggeroepen. Ouderkerk a/d IJssel een
gevaarlijk instromend gat. De Vries (HID) opgebeld. Ik wil n.
Ouderkerk. Waar op Zondag autopool te vinden? De Vries:
"Zou je wel gaan? Er zijn geen auto's. Blijf thuis aan de
telefoon”: Ik: "Nee, blijf jij maar aan de telefoon:” De Vries:
"Neem dan Jansen (prof) mee': V.Oyen (kapt. der opblazingen
en mijnen) via Zijlstra (bureelchef) gekregen. Om 10u bij
Ouderkerk over zeer zwaar beschadigde dijken in felle storm
en regen. Jansen wou telkens weerom. Gevaarlijkste plaatsen
uitstappen en V. Oyen alleen er over in auto. Bij Gouderak
boerenzoon, student in Delft: "Hé, ingenieur vV, U hebt nog
net verleden Donderdag een lezing gehouden voor Pract.
Studie in Delft en gezegd dat dit de slechtste dijk van 't land
was die op doorbreken stond. Nu is 't al zo ver!" Binnenkant
dijk overal verticaal. In Ouderkerk een waterval. Water uit de
rivier getild door storm. Boeren met handen in de zak. Hé,
Wie is hier baas? Wie heeft de leiding? Antw. van Baas der
meelfabriek die het wanhoopspeil nabij was: We zijn allemaal
de Baas, "de dijk moet dicht". Ik: "wat stelt men voor': Een
schouderophalen. Een boertje op klompen keek me in 't
gezicht en schudde vele malen het hoofd. "Het lukt niet meer,
jong, het lukt niet meer." Iemand: "Er zouden schepen in
moeten. Ik: We moeten puin hebben, die kerk kan desnoods
omver. (v Oyen zei accoord). Waar telef? Alles kapot. Ik terug
met auto naar Spreeuwenhoek en De Vries opgebeld bij
politie. Zeer bezwaarlijk te telefoneren. Ik: kun je 2 schepen

sturen om in gat te laten zinken? Perplexheid. Kun je zorgen
voor dynamiet? Nog groter angst voor domheid die ik
voorstelde. Gelukkig breekt de lijn af. Voordat ik uit
Ouderkerk ging was er een kwiek jongmens op een fiets bij
mij gekomen: Mag ik voor u wat schepen zien te halen? Antw:
Als een haas! Bij terugkomst omstreeks 11½ u waren er 2
schepen voor 't gat. Met branders er gaten ingebrand. De
schepen hielpen niet tegen stroom maar 't water was nu goed
aan 't zakken. 3½ u laagwater verwacht. De overkant
(Ouderkerk dorp) wierp betonnen oeverstenen op de kruin
van het oude kleidijkje dat de overlaat vormde. Kruin
plusminus 2 m. Ik liet de betonnen stoepjes aanrukken. Met
succes bouwden ook wij nu vooruit. Gat was 4.5 m. De
boeren: "Mijnheer, ik hoor u wilt het kerkje laten springen.
Mijnheer u neemt onze stoepjes weg. Zo kunnen we niet
meer op de dijk komen.” Ik: "Wat willen jullie liever?
Verzuipen of je stoepje kwijt." Ze dropen af.
Zandzakken! Waar is Baas? Vroeg ik. Na 5 min een jongeman.
Kennelijk was mijn vraag snel doorgegeven. "Ik ben Baas jr, ik
heb zandzakken thuis." "Ga ze gauw halen en vullen. Heb je
een vrachtauto? Ga." Binnen ½ uur kwam de wagen. Intussen
ook een militaire wagen met zandzakken. Nu omstreeks 1 u
zowat 10 m dam op het kruintje. De overkant ook 10 m, maar
zwaar lekkend en schurend wegzakkende steen.
Meer militaire hulp. Heb palen van beton aangelegd. Soldaten
en jonge boeren werkten best. Laatste gat haperde, tijd
drong. Jansen was in 't kerkje geweest en zei me dat er
kokoslopers lagen. Laten halen voor verdediging kruin oude
dijkje. Rol stroomde gedeeltelijk weg. Hé, Dekkleden,
dekkleden? Boeren: zijn om 3u naar overkant over de

zandzakken en stoepjes. Er was daar een brandspuit met
man. Ik: "Heb jullie dekkleden, de dam lekt de oude dijk
kapot". "Jawel, mijnheer!" Ik: "Ga hem dan gauw halen."
Antw: "Ik neem alleen orders van mijn direkte chef." Ik:
"Waar is die. Daar!" Toen gauw klaar. Ik moe. Een aannemer
Verhoeven nam 't werk over: "Ik ben gestuurd om U af te
lossen."
Om ½ 2 hoorde boerengezin 't water over de dijk stromen.
Het water behoorde toen nog 5 uur te stijgen! Om 6 uur weer
thuis. Maris blij met resultaat.

