
Dries de Geus vertelt – deel 3

Op maandagmorgen vroeg haalden we planken van de boerenwagens en legde die op het drijvende 
stro in de richting van en voor de koeien. Zo konden we droog voedsel voor de dieren op de droge 
planken leggen. Daardoor zijn ze niet ziek geworden, al stonden ze in het water.
Een amfibievoertuig met militairen in kikvorsuitrusting voer voorbij en zag ons. Ik hoorde ze roepen: : 
“Daar zijn nog boeren”. Ze kwamen bij ons in de schuur kijken, deden de deur open en zagen op 
welke manier wij de koeien voerden. Ze zeiden meteen: “We gaan die koeien redden.” Ze begonnen 
met het kalfje in de boot te brengen. Ze konden met hun speciale kleding vrij eenvoudig door het 
water lopen en het kalf wegbrengen. Maar daarna moesten de koeien nog uit de stal.
Dat was nog niet eens zo makkelijk. De koeien moesten eerst losgesneden worden en door het water 
geleid naar achteren, waar de mesthoop was. Dat leiden ging niet zo eenvoudig, maar tenslotte 
hadden we ze allemaal op de mesthoop. Die was hoger dan de omgeving en de dieren stonden nu 
droog, hoewel ze wel een stukje in de bodem wegzakten. Ze voelden zich daar lekkerder dan in het 
water.
Maar we wilden niet dat ze daar bleven. Ze moesten er weer af, weer door het water en dan de 
Kerkstraat in om verder te lopen naar de Noord Voorstraat en daarvandaan naar de Kaai.

Tsjonge jonge, dat was me toch een moeilijk karwei. Die dieren waren niet te vermurwen om te 
vertrekken. We hebben ze moeten slaan, tot ze eindelijk besloten het water in te lopen. 
Eén koe liep de verkeerde kant op en ging zijn eigen weg. Dat dier is verdronken.
We brachten de anderen tot bij Lugtenburg, bij Piet Voorwinden. Ze bleven daar uit de harde wind, op 
het trottoir dat een beetje hoger was, staan. Dat was niet de bedoeling, ze moesten verder.
Als laatste maakte ik de paarden los en klom op de grote bruine. Ik stuurde hem vanaf de mestvaalt 

het water in. Hij sprong in het water en kwam zo 
ongelukkig terecht dat hij viel en ik ook 
natuurlijk. Ik ging kopje onder in het water. Ik 
klom meteen weer op het paard, dat gelukkig 
niks mankeerde en reed op hem naar de stoep 
waar de koeien wachtten. Gezeten op dit paard 
joeg ik, samen met de anderen, de koeien en de 
twee andere paarden naar de Kaai. 
Eén van onze koeien was zo bevangen van de 
kou, dat duidelijk was dat hij het niet zou 
overleven. Op de Kaai aangekomen, werd ter 
plaatse de kop afgesneden opdat het vlees voor 
de slacht geschikt zou blijven. Het bloed van het 
dier kwam in het water terecht. Een 
vrachtwagen (Baars of Moret, dat weet ik niet 
meer) bracht het dier naar het Dordtse abattoir. 
(Later, na vele weken, zei mijn moeder: “Dries 
ga jij eens langs het abattoir om te horen wat er 
met het vlees is gedaan.” Ik ging dat navragen 
en men kon me daar aanvankelijk niks over 
zeggen. De papieren werden erbij gehaald en 

alles was opgetekend: zoveel kilo vlees was verkocht. Moeder kreeg haar geld.)
Die koe was bevangen geweest van de kou, ik bijna ook. Ik had immers in het water gelegen! Wel niet 
zo lang, maar toch lang genoeg om door en door koud te worden. Ik mocht gelukkig bij bakker Teun 
Aardoom aan de Kaai mezelf komen warmen op de bakkersoven. Ik moest mijn broek uittrekken en 
kreeg zolang een bakkersbroek aan. Mijn sokken kon ik uitknijpen en ook te drogen hangen. Het was 
heerlijk warm bij die oven en na afloop voelde ik me gebakken.

Vanaf de Kaai werden onze dieren verder vervoerd naar verschillende boeren. Een zestal kwam bij 
Janus Visser, die op Wieldrecht een lege stal had. We mochten onze koeien daar wel onderbrengen, 
maar moesten ze zelf komen voeren; voer was er voldoende.
Eén van de koeien bracht drie dagen later een kalfje ter wereld. Moeder en kind maakten het goed. 
Van de biest hebben zowel mijn tante te Wieldrecht als een tante te Dordrecht, bij wie mijn moeder en 
zus geëvacueerd waren, gesmuld. 



Ik ging niet naar mijn werk, maar bleef om de nodige karweitjes te doen. De koeien moesten immers 
ook gemolken en verzorgd worden.

Ik moet ook nog over onze hond vertellen.
We hadden een herdershond, Hector. Ze had twee jongen. Ik heb ontdekt dat een hond trouw is als 
een moeder.
Hector lag in de stal op het stro, trouw bij zijn jonkies, jankte en bleef janken, maar hij zag geen kans 
zijn puppies in veiligheid te brengen. Ik ging door het water naar hen toe, pakte Hector op en ook nog 
één van de jongen en bracht ze via de trap op zolder in veiligheid. Ik dacht: die heb ik gelukkig kunnen 
redden. Maar Hector vond dat niet genoeg. Hij jankte, liep achter me aan, keek me met smekende 
ogen aan en bleef me achtervolgen. Ik kon uit zijn ogen lezen dat hij niet op zou houden voordat hij 
ook zijn tweede jonkie had.

Ik ging dus weer naar beneden en haalde, door het koude 
water, het tweede jong op en bracht ook hem op zolder. 
Hector stopte meteen met janken. Hij heeft daarna geen 
kik meer gegeven.
Hector heeft daarna nog dagen op zolder gebivakkeerd.
We hebben hem verzorgd door dagelijks eten bij hem te 
brengen met een roeiboot vanaf de kaai. Maar omdat 
Hector niet uitgelaten kon worden, moest hij ergens zijn 
behoefte doen. Dat deed hij dus op zolder. Dat was niet zo 
leuk.
Klaas heeft daarom afspraken gemaakt met de 
dierenbescherming. Door die organisatie is Hector met zijn 
kleintjes opgehaald en ondergebracht bij mensen in 
Voorburg.
Weken later kwam Hector terug, zonder de twee kleintjes; 
die hebben ze daar gehouden.
Er kwam een journalist die een artikel schreef over 
geëvacueerde dieren. Hij maakte bovenstaande foto van 
onze Hector. Het krantenartikel heb ik nog.


