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Dries de Geus vertelt – deel 4

Wij waren geëvacueerd bij 
familie van ons, de familie Bos 
in Wieldrecht. Mijn broer Klaas 
was ingedeeld bij de 
kadaverploeg in 's-Gravendeel 
en ging daar elke dag heen. Hij 
is daarna heel erg ziek 
geworden, omdat hij kou had 
gevat. Hij is mirakels ziek 
geweest en heeft bij Bos 
uitgeziekt. Ook Reinier van 
Waardenburg was ingetrokken 
bij Bos. Ook hij ging dagelijks 
terug naar 's-Gravendeel omdat 
hij werd ingedeeld bij de 
dijkploeg.

Ik ging vier weken niet naar mijn werk in 
Rotterdam. Ik stuurde ook geen bericht dat ik niet 
kwam. Ik dacht er niet eens aan. Vanuit mijn 
evacuatieadres, eerst bij de familie Bos op 
Wieldrecht, waar ik een week verbleef, deed ik 
het werk dat nodig was. Ook de weken daarna, 
toen ik bij de familie Evera verbleef, kwam het 
niet bij me op mijn collega’s in Rotterdam te 
informeren. Af en toe ging ik naar het dorp om 
thuis te helpen. Vooral in de avond bleek het 
moeilijk om me in het ondergelopen dorp te 
oriënteren, omdat het pikdonker was zonder 
brandende lantarens. Dat mijn collega’s over mij 

in zouden zitten, daar dacht ik niet eens aan. Achteraf hoorde ik dat ze iedere dag naar de Ahoyhallen 
waren gegaan om te informeren of ik er was. Na verloop van tijd waren ze gaan denken dat ik 
verdronken was. Vier weken later ging ik in werktenue en met laarzen aan naar Rotterdam en stapte zo 
het kantoor binnen. Ze stonden me met open monden aan te staren. “Leef je dan nog?” vroegen ze me 
en verwijtend: “Waarom heb je nooit een keer gebeld?”

Dat snap ik nog niet. Het is niet bij me 
opgekomen om dat te doen.
Mijn baas betaalde me, ondanks dat ik 
niet had gewerkt, twee weken loon uit.
En ik ging weer aan het werk.

Mijn neven Bos hadden me gevraagd: 
“Waarom kom je niet bij ons werken?” 
Hoewel ik het prima naar mijn zin had 
in Rotterdam, besloot ik na verloop van 
tijd toch de aanbieding aan te nemen 
en kwam in dienst van “Bos 
Wieldrecht”, een constructiebedrijf en 
machinefabriek. Ik deed de inkoop, de 
verkoop en de administratie.

Ik ben er nog trots op als ik op de 
havenkant van 's-Gravendeel zandtrechters zie staan die bij Bos gemaakt zijn. Waar een evacuatie en 
watersnood al niet toe kunnen leiden!

Will van Velsen-Griffioen


