
‘In de nacht van donderdag op vrijdag is de Bodegraafse colonne 
van het Rode Kruis teruggekeerd van een tocht van vier dagen 
naar de overstroomde gebieden. Onze mensen zijn dagen niet uit 
de kleren geweest en hebben weinig of niet geslapen. Ze waren 
moe maar voldaan omdat ze hebben kunnen helpen bij de 
onbeschrijflijke ellende in de getroffen gebieden. Zondagmorgen 
na de rampnacht stond de ploeg al klaar om uit te rukken, en na 2 
vergeefse pogingen om het rampgebied te bereiken, kwam men 
uiteindelijk dinsdagavond met een vloot van 9 schepen, onder 
commando van dokter Beye in Bruinisse aan. De Bodegraafse 
ploeg bestond uit de bestuursleden: S. Beye, Stocker, J.van der 
Giessen,J.van der Poll en E. van Waveren. En de colonneleden: 
J.Grootendorst,R.van Beek, D.van Vreedendaal ,G.van Beek,R.en 
J.van  der   Poorte,J.Flamman, J.Angenent, C.Arends, 
C.Hoogendoorn, H.Keukens, C.Schellingerhout en J.de Koning. 
De ploeg werd versterkt door twee mannen die geen lid van de 
colonne zijn W.Kristelijn en Jerry de Jong. Dezelfde nacht en de 
dagen er na is zijn deze mensen bezig geweest om honderden 
evacués, die van de dorpen van het eiland Schouwen en Duiveland 
werden aangevoerd aan boord van de vele schepen te brengen, en 
hen daar van warme koffie, brood en dekens te voorzien. Adjudant 
Van Waveren moest diverse keren improviseren om alle problemen 
op te lossen, en de hulpverlening in goede banen te brengen. In 
het plaatsje Zijpe hielpen de Bodegraafse hulpverleners, om met 
kleine bootjes, in de polders mensen van dijken af te halen. 
Vrouwen, kinderen en baby’s wisten zij hierbij in veiligheid te 
brengen naar verwarmde schepen, waar men na de koude en 
angstige februarinachten weer even op adem kon komen. Het 
moederschip had een grote hoeveelheid dekens en kleding 
aanboord, die door magazijnmeester H.Keukens aan de mensen 
werd uitgereikt. Allen hebben in een prettige samenwerking met de 
Commandotroepen gedaan wat zij konden.’


