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door het geluid van tractoren en vrachtwagens die
door de straal reden. 's Morgens laadden we alle
huisraad in een aanhanger." Mel pijn in het hart zag
Van Leeuwen hoe zijn varkens in de vrachtwagens
werden gestopl. Ze konden terecht op leegstaande
boerderijen in Neerkant, Volkel en Epe. "Voor cle

dieren was het heel stressvol. Veel zeugen en biggen
werden door de hectiek uit elkaar gehaald. Toen
ik de dag erna in Neerkant zag hoe ze erbij lagen,
ontheemd in een vuile stal, heb ik een potje staan
janken. Ik had het helemaal gehad."
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Jol-Lan Groeneveld, adjunct-hoofdredacteur van het
ANP, was dest{ds samen met Patrick Selbach als
verslaggeversduo in het gebied. "We deelden een
hotelkamer die we ombouwden tot redactie. Steeds
keerden we terug om daar onze verslagen uit te tik-
ken en door te bellen." Hij was met Selbach als laat-
ste verslaggever in Ochten toen de dijken daar
dreigden door te breken. "Het was een militaire ope-

ratie. ME-ers haalden mensen uit hun huizen om ze
te evacueren. Henk Zomerd[jk, de burgemeestervan
Ochten, sliep 's nachts op het gemeentehuis. Hij
werkte dag en nacht om alles in goede banen te Ie!
den. Naast het gemeentehuis lag een boot.ie dat we
van hem mochten gebruiken als we in nood zouden
komen." Toen Koningin Beatrix en generaal Couzy
met een helikopter naar het gebied zouden komen,
mocht daar aanvankel[jk geen pers bij zijn. "Wij wil-
den er natuurlijk wél bij zijn. Zomerdljk regelde dat
we mee konden in een brandweerwagen die op de
dijk ging staan. Aan de linkerkant zagik Koningin
Beatrix aankomen in de helikopter en rechts gene-
raalCouzy die ik meteen enkele vragen kon stellen."
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Groeneveld herinnert zich die tien dagen als een
groot spektakel. "In die dagen hebben we hooguit
tien uur geslapen. Pas toen het echt te gevaarlijk
werd om te blijven en de hoofdredacteur ons vroeg
om te gaan, zljn we naar een nabijgelegen gebied
vertrokken om de mogelijke overstroming van daar-
uit te bekijken." Maar die kwam niet. Langzaam
zakte het water en was het gevaar geweken. Op 5

februari keerde Hans van Leeuwen terug naar zdn
huis. 'Alles stond er nog net zo als toen we vertrok-
ken." Binnen twee jaar tijd stelde de overheid het
Deltaplan Grote Rivieren op, waarna de rivierdijken
verhoogd en verzwaard werden. ,..


