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Door Floor Pauw (2006) ter van haar overgroot opa Johannes Videler. 
 

Zo zit ik aan de tafel met de radio en de krant 

Ze hebben het over noodweer, het kan hevig gaan stormen aan land  

Mijn dochtertje die luistert aandachtig mee. 

‘Papa? Wat is er aan de hand met de zee?’ 

De zee die is gevaarlijk, zei ik, maar geloofde niet in de stormvloed  

Mijn kleine Conny lachte want ze begreep het nog niet zo goed 

Ik zit aan de rand van mijn bed met een knoop in mijn maag  

Zal er iets gebeuren vandaag? 

Ik blijf een tijdje wakker liggen, maar sluit dan toch mijn ogen  

niet bewust van het meedogenloze 

Het ringt, het belt, het krijst alles bij elkaar 

Ik word geschrokken wakker, is het dan toch waar?  

Al struikelend en strompelend ren ik naar de garderobe  

daar zit mijn uniform opgeborgen 

Als vrijwillig brandweer sta ik toch paraat  

Wanneer al ringend het alarm afgaat 

Ik schiet in mijn sokken, broek en jas 

En toen ik hoorde wat er gaande was  

klapperde mijn kaken en werden mijn ogen enorm  

Wat in hemelsnaam was deze storm.... 

 

Ik gris mijn vijf kinderen uit de wieg en uit het bed  

Ze moeten als eerste worden gered. 

Met mijn vrouw worden ze weggebracht naar waar het veilig is  

En eenmaal onderweg naar de locatie kreeg ik enorme angst en stress 

 

Heer Videler, de dijken zijn gebroken!’ Riep de brigadier  

we raceten vliegensvlug richting de dijken daar en hier 

Ondertussen kreeg ik het te horen, hele dorpen stonden onder water 

We dachten even dat dat het was, maar de realiteit die kwam pas later 

Tegen de tijd dat we in de boten zaten was het nog donker, ik was blind 

Mensen krijsten al om hun buren, hun echtgenoot of om hun kind. 

Toen het langzaam lichter werd zag je de meters water van de zee 

Het nam onschuldige mensen een voor een met zich mee 

Ze dreven op wat planken hout of klommen op de daken 

En we konden alleen hopen dat we op tijd bij ze zouden geraken 

En dan hezen we ze uit het metershoge water en hielpen ze van het dak  

Andere boten waren te hulp met een deken of een slaapzak  

bibberend en doodsbang, op dat kleine bootje op weg naar veilig land  

Af en toe pakte ik even iemands hand 

en dan fluisterde ik dat het wel goed zou komen, dat ze veilig zouden zijn  

Maar eens moest een dame zo hard huilen, omdat het toch niet waar kon zijn  

Haar kleine Marie lag daar nog vredig te slapen in haar bedje 

En toen mompelde de dame even een gebedje  



Maar tranen rolden weer over haar wangen 

En ze vertelde hoe erg ze naar haar verlangde 

Want haar dochter die meters onder water lief te slapen lag  

En dat ze haar nu nooit meer zag 

Ze was onder het water bedolven 

Omdat de dijken bezweken onder de golven 

Tranen drongen mijn ogen binnen toen ik haar het land opbracht  

En het zou nog erger worden dan ik had gedacht 

Het duurde nog een aantal dagen 

Mijn mannen en ik die de levenloze lichamen zagen  

van dieren, kinderen en vrouwen 

En overal wel iemand die zou moeten rouwen 

Nachten zonder slaap omdat je alsmaar anderen voor jezelf moest plaatsen  

En ook degenen die uit verdriet maar door bleef razen 

omdat haar moeke onder was gegaan 

Dat ze hand los moest laten, en o waarom ze het had gedaan  

Na vele mensenlevens te hebben gered uit het water koud als ijs  

Kreeg ik van de burgemeester een vaantje, een applaus, een prijs  

Voor mijn goede werk, en dat iedereen me eerde 

Maar de aandacht ging naar de verkeerde 

Ik had mensen zien zinken om nooit meer boven te komen  

Want er waren zo vreselijk veel doden 

Eenmaal van het podium sjokte ik naar mijn vrouw  

En fluisterde dat ik naar huis wou 

Mijn ogen sluiten om even er niet meer aan te denken 

Maar morgen maar liefst 1836 mensen moeten herdenken 

Al die levens die we niet hadden gered 

Ik nam van allerlei bloemen mee, die vormden een enorm boeket 

Ik deelde ze uit en legde ze op hun graf  

En fluisterde hoeveel iedereen om ze gaf 

Dan was het een ‘je wordt niet vergeten’ en ‘vaarwel’  

Maar daarna kwam het hele herstel 

Nachten niet kunnen slapen 

En alsmaar in het zweet te baden 

Dat ’s ochtends een zacht stemmetje zei  

‘papa? Waarom ben je nooit meer blij?’ 

En dat ik dan lachte en uitlegde hoe moeilijk papa het had  

En dat ik de ramp nooit meer vergat 

Mijn kleine Conny pakte mijn hand, ‘papa, het komt goed’  

‘Je hoeft niets steeds te denken aan de stormvloed’ 

Ik glimlachte en liep mee omdat ze haar nieuwe pop wilde laten zien  

Maar ze maakte me een beetje vrolijker bovendien 

Nu is het alleen oma Conny die er nog wat over vertellen kan 

 Over de zee en het breken van de dijken en de dam 

Haar kleinkinderen die aandachtig luisteren naar het verhaal  

En ‘o wat was het zoveel onschuldige mensen fataal’ 



Haar kleindochter die het verhaal van heer Videler hoorde en las  

Die bedacht hoe erg, maar interessant was 

Die besloot er dan voor school over te dichten  

Om zo een heel rijm te stichten 

Over alles wat hij, mijn overgrootvader, had gedaan  

En hoe hij zijn eigen angsten heeft te weten weerstaan  

Hij, die het ijskoude water in was gegaan 

En omdat anders veel meer mensen niet meer zouden bestaan  

Hij was een vrijwillig brandweer, maar bovenal een held 

En dat is daarom zijn verhaal hier heb verteld  

Want ere wie ere toekomt, daar kwam het op neer 

En mijn overgrootvader, redder van levens, verdient deze eer 

 


