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Dc radio cornmunicatie
Samengesteld doot J. PL.PoleY'

Hoofdingenieur Phys. Laboratorium R.V'O'-T'N'O'
te 's-Gravenhage.

Overdruk uit :
Gebroken dijken; Goeree-Overflakkee
tfl.ddelharnis, Elalckeesche drukkerlJ
Bp 84-8?

Vaar door het watergeweld der ovctstromi¡g wiiwel
alle telefoonverbindingen op hct eiltd æcds di¡ect wer-

den verbroken en vanuit Middelh¡rnis vi¡.ee¡ overge-

bleven liin.clechts gebrekùig contact met het vasteleod

kon rro¡den ondethouden" werdeo tceds op Zotdag r

tie te ve¡bcæren

en de relnp vna '1 Fsùrít3
Boornsna, L954.
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Voordat eçhter aan dit verzoek gevolg kon worden

de 
'betekenis 

en de t'erdere ontwikkeling der commu-

nicatie over het eiland gedurende de volgende dagen

wordt hieronder een overzicht gegeven'

Op Maandag z Februari vertrok een groeP personeel

van het Physisch I-aboratorium fuiksverdedigings-Or-

ter beschikking gestelde u/egen der Biiz. Radiô-Dienst'

Het radio-matèrieel bestoncl uit twee Nlotorola zend-

onrvangers, werkend oP een fre<luentie van r¡9 lfcis'
Van het Hoofdbureau van Politie te Rotterdam werd

de aanwiizing verkrcgen dat's'-Gravendeel verbinding

zertden".
Dazrna werd bcsloten een zelfsøndig operercnde

ing te zoeken.
ir |. Ph. PolcY.

Hellevoetsluis

te g zî,teneinde te trachten in de achterliggende ramP-

g.bi.d.tt Goeree-Ove rfl akkee en Schour¡'en-l)uivela nd

mobilofoon
een post in
inkwater cn

medic¿menten u'crd verzocht; een der cerste contacten

met Schouwen-Duiveland.
Omstreeks r8'lo uur arriveerde de groep te Helle-

voetsluis. Daar bleek geen cnkele rechtstreekse radio-

of telèfoonverbinding te bestaan met Nliddelharnis, zo-

dat besloten',r¿erd een vaste Post in te richten in het tram-

station in Hellevoetsluis cn een Post ter beschikking te

stellen van de burgemeester van lrtiddclharnis' lnmiddels

werd de helpenrle hand geboden bii het in bedriif stellen

van een marinezender, welke contact moest oPnemen

met een marinePost in Stellendam.

Toen te * zt.to uur transPort naat lríiddelharnis

mogelijk bleek werden de twee Posten gevormd' Radio-

pott 45 Â, welke zichte Hellevoetsluis zou installercn

en Radiopost 4SRrter beschikking van de burgemeestcr

van À{iddelharnis.

4¡ B werd te { oo.t 1 uu afgezet aan het haven-

hoofd te Middelharnis. Daar er verder geen transPort

was moest tc voet de Nfarine te I'fiddelharnis gewaar-

schurvd worclen, die voor verdere overbrengin g zorg
B in het gemeentehuis.

ter werd besloten de Post
en als vaste verbinding

ilÍiddelharnis-Hellevoetsluis te laten functionnerén, ge-

zicn het vitale belang van deze vcrbinding voor aanvocr

naar en afvt¡er uit de bedreigde gebieden 'op Goeree-

Overflakkee.
Op Dinsdag 1 lìebruari 'r, te o4.oo uur kwam 45 B

in de lucht en vri.iwel ditect werd, tot algemene oP-

middelen, kleding, medicamenten, zanðzakken, mili-
taire assistentie, R.K.-hulpcolonnes en drinkrvater ge-

regcld.
î.lr.nt werd de verbinding benut voor het via mobi-

lofoon 45 doorgeven van alle berichten voor anderc

plaatsen, als Rotrerdam' Littecht, den Haag en van rnede-

ãelingen bestemd voor instanties als R'V.D., Rijkswa-

terstaãt, Radio Hilversum, Scheveningen Radio, Rode

Kruis, Âhoy-hallen, opererende vliegtuigen, helicopters

e.d., alsmede van meldingen betreÉènde dc situatie op

verschillende plaatscn op het ciland.

Gezien de ligging der beicle tadioposten kreeg het

werk van 4¡ B meer een regelend en organiserend ka-

rakter, tcrwijl op de schouciers v^î 45 A meet de effectu-

rialen in het binnenland (zatdzakken, benzine, eM')

Detaìls uan l¡e. P,erk.

a. TrantPorlen.

l)e wiize r;{¡aaroP Post 4t À in het bijzonder de eerste

dag, toen er nog vriiwel niets georganiseerd was, kans

heeft gezien bepaalde transPortcn, door de burgcmees-

ter van N'tiddelharnis als urgent verklaard, soms tegen

de wil van de Nlarine cdt' te Hcllevoetsluis in, toch ver-

scheept te kriigen, is bovcn alle lof verheven. ,{'ltiid

stonden de bussen klaar voor transPort, altiid was het

mogelijk goederen, aangevoerd in voor de diik te lt'Iid-

delharnis veel tc zware transPortwagens' over te laden

in transportschepen, steeds wâs er tijdig bericht van

aankomst van bepaald hulpmateriaal,

Hierbij werd van het militaire

personeel. V/a k der Artillerie
heeft hierin ee schatten rol ge-

speeld met ziin onve rstoorbare kalmte en ziin onver-

moeibare assistentie' De heer J. J. Smits uit Rhoon

heeft vrijwel continu bij post 45 Å gefunctionneerd als
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organisator van bet ttansPort. Hem was niets te veel of
onmogelijk. Speciaal dient hierbii genoemd ziin organi'
satie van het noodtransPofr.naar Den Bommel.

Het wetk van post 4¡ B breidde zich zeer snel uit'
Met het aanbreken van dc dag cn het binnenstromen
van berichten uit het achtedand van Goe¡ee¡Overflak-

kee groeide het aantal benodigde materialen en gewenste

voorraden sterk. Hoewel voot de algemeue berichten
en leiding di¡ect afhankelijk van de instructies van de

burgemecster, krecg het werk van deze post t.a.v. de

regeling der transPortcn cn aanvoet een vrii zelfstandig

karakter..Puttend uit kennis van binnengekomen be-

richten omtrent bepaalde aar,wezige hoeveelheden me-

dicarÀenten, materiaal, R.I(,-personeel, benzine, olie e'd.,

in verschillende Plaatsen op het vasteland, konden dezc

direct door 45 B naar plaatsen op Flakkee worden ge-

dirigeerd, waar deze gevraagd, dan wel noodzakeliik
r¡¡afen.

Het is nietin het minst aan ðeze verbinding te danken

geweest, dat Goeree-Overflakkee van alle getroffen ei-

landen het snelst bevoorraad kon worden met het iuiste
materieel toqr herstellings- en opruimwerkzaamheden.

Vooral de laatste dagen is langs deze weg veel gedaan

kunnen worden om telegrammen te achterhalen, welke

weliswaar door bevoegde personen v/aren oPgegeven,

doch die bij informatie ter Plaatse op oniuiste inlichtin-
gen bleken te berusten, en waardoor aanleiding tot
paniekstemming zou hebben kunnen ontstaan. Voorts
konden verscheidene malen ve¡keerde zendingen via

droppings u/o¡den voorkomen.

Eeo aantal gegevens uit de honderden doorgegeven

meldingen kunnen wellicht een indruk geven van de

omvang det transPorten, via de kanalen van 4¡ A en

4¡ B verwerktr
duizenden evacué's, tientallen tonnen I evensmiddelen

en kindervoedsel, tientallen tonncn kleding en dekens,

grote hoeveelheden verbindingsmateriaal, honderddui-

zend,enlandzakken, medicamenten als penicilline, bloed-

plasma e.d., tientallen lichtaggregaten' duizenden liters

olie, berrzine, honderden waterlaarzen, enkele Dukws
en amphibievaartuigen, rubberboten, vlotten, destruc-

tiewagens, draglines en bulldozers, lijkkisten, dui:Èn-

den ijzeren rijplaten voor wegdekversteviging, duizen-

den liters drinkwater, honderden mannen van het Rode

Kruis, verpleegsters enz.

b. Verbindiagen.

l)e snelle.uitbreiding derwerkzaamheden en het ont-
breken van een goede telefoonverbinding maakten een

apafie vetbinding met het havenhoofd zeer ge\¡¡enst' in
het bijzonder toen door de Marine Cdt. Hellevoetsluis
op verzoek van de burgemeester van Middelharnis de

Itz t van der Star tot coördinatie-ofñcier in de haven

van Middelha¡nis werd benoemd ter regeling van het
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scheepsverkeer. Hiertoe wérd Dinsdagavond de hulp
ingeroepcn van de Cdt Verbindingstroepen, de graiopr

Vader, die direct een aantal SCR 3oo-sets tet beschik-
king stelde voor het inrichten van eert hulpnet, met
onze post 4¡ B als hoofdpost. De post DEF we¡d hoofd-
post van dit bijnet. Hiervan wçrd.teveòs gebruik'ge-
maakt om verbinding te onderh-ouden rnet een aantal

uitrukcolonnes, die de ontzetting van Oude en NieuuÍe
Tonge uit hun isolement, alsmede de hulpvedening aan

den Bommel. waar de toestand ktitiek werd, ten doel

hadden.
De verbinding mct het droog gebleven l)irksland,

zeer belangrijk door het daar aanwezige ziekenhuis,

kon, zij het ook moeizaam, worden onderhouden met

de door ons daarheen gedirigeerde mobilofoon 3I in
de Volkswagen van de heer van Speyk, via ons mobilo-
foonnet.

Voorts werd, via dit zelfde net, oP Woensdagavqnd

cootact gemaakt met Herkingen met de door ons oP

een dukw geplaatste particuliere mobilofoon 244.

Tegelijk met onze zendapparatuur werden twee Rode

I(ruis mobilofoons ovêrgebracht na Í Middelharnis.
Hiervan werd één geplaatst in een andere kamer van

het gemeentehuis. Deze Post onderhield moeizaam ver-
binding met Vlaardingen (HoofdPost R.K.) en met ziin
bijpost, welke in den Bommel werd geplaatst.

Laat in de avond van Dinsdag 1 Februati werd eæn

op verzoek van de Commissaris der Koningin ter be-

schikking gestelde politiezender in het Raadhuis van

l\f.iddelharnis in werking gesteld. Deze zender fungeer-

de als hoofdpost van een politievãrbindingsnet met 4
bijposten te Goeree, Stellendam, Ooltgcnsplaot en Oude
Tonge. De berichten uit deze Plaatsen, bestemd v.oo¡

landelijke kennisneming werden door deze politic-zen-
der nu direct doorgegeven nn ziin hoofdpost in Vlaar-
dingen, die over een telexverbinding enþnsluiting õp

het landclij k politienet besctúkte.
In uitstekende samenwerking met deze politiepost

konden de via dit net binnenkomende wensen betfgf-
fende aan: en afvoçr voor vele plaatsen op hei eiland

via onze verbinding worden doorgegeven n¿et Helle-
voetsluis en kon voor uitvoering worden zorggedragen.

Na enkele dagen kon ook dit net worden uitgebreld
door het in werking stellen van politie-zend-ontvangers
in Nieuwe Tonge, Stad aan't Haringvliet, Dirkslaod
en Den Bomrnel, terwijl de zender in Goerec vefd ver-
plaatst naar Ouddorp. Hiermede was de communic¿tie
tver het gehele eiland voorlopig verzekerd. - 

'

Teneinde de volkomen gelsoleerde bevolking van

Oude en Nieuwe Tonge uit haar isolement te vedosses

werd door de Burgemeester van Middelharnis besloæn

op $Toensdag enkele expedities daatheen te zenden. Met
dãze uitruk-colonnes werd contect onderhouden via de

post DEF van oos hulpnet met doqr de colonnes mee

i. rro.r.., SCR-3oo ôets. Doo¡ een gebrêk in de otgani-



satie kon eerst Woensclagavond hct eerste bericht van

een cler groePen u'orden oPgevangen.

Het toìale gebied, bestreken door het radio-net vanuit

hct gemeentehuis in l\tiddelharrris is aangcgeven in

schema II op blz. 88.

Tevens dient nog het contact vermeld te worden,

dat vi¿ onze communicatie lion worden onderhouden

met opererende vliegtuigen en helicopters. Via dit ka-

naal waren dirccte instructies en verz<'¡eken aan de pilo-

ten moueliik.
\\/aar op deze wijze naar verhouding reeds spoedig

met een belangriik deel van het eiland communicatic

\veer mogeliik was behoefde Goeree-Overflakkee slechts

op beschãiden wiize gebruik te maken van het landeliike

amateur-radio-noodnet, dat o.l.v. de heer van Schendel

der Bijz. Radio Dienst op Dinsdag 3 l:cbruari in de

aether kwam. Vanuit Goeree (PAoGOE en PÁ'oGS!7)

Ooltgensplaat en den Bommel zorgden radio-amateurs

voor de doorgave van berichten uit deze plaatsen' Goe-

ree stond zo tot ro Februari in directe verbinding met

de cc¡ördinatie-stations PÂoGY r en 2 in den Haag,

terwijl Ooltgensplaat en den Bommel oP een frequentie

v^n 74 N[cis contact hadde¡t met PÂ.oNOL, werkend

uit het hoofdkwartiervan het Rode Kruis in Rotterdam'

Deze laatste verbindingen'¡¡erden op r4 Februari over-

genomen door het reeds vermelde Politie-net'

Bijzondere vermelding verdient wel de verbinding die

de heer F. A. Bakker uit Flellevoetsluis, werkencl met

verkerende Stellendam, gevolg van dit radiocontact,

ziin vele mensenlevens gespaarcì. Op Zondag en Maan-

dag heeft deze zendet vele aanwrizingen bij het red-

dingswerk kunnen veistrekken en verscbeiclene berich-

ten doorgegeven.

Afit, i kke t i ng de r ra dio-ue rbi ùingiu.

Dank zij de snel sterker wordende toevoer van ver-

bindingsmateriaal en de grote activiteit der P.T.T. bii

het herstellen der verbroken ve¡bindingen kon na ve!-
loop van enkele dagen het improvisatie-karakter der

communicat ie langzamerhand verd wi j nen en kon wor-

den overgegaan op semi-Permanente radioverbindingen,

dan wel herstelde Permaoente telefoonlijnen.

De aflossing voor de posten 4¡ r\ en 4¡ B, 'nvelke

Woensdagavond de oorspronkelijhe bezetting na ruim

40 uur onafgebroken dienst kon vervangen, behoefde

dan ook nog slechts gedurende eeu clag haar diensten

te verlenen.
Nadat de telefoonverbinding tussen I[iddelharnis en

Hellevoetsluis in de avond van de 5e Februari was her-

steld kon dan ook met de afwikkeling van de Phys. Lab'-

verbinding worden begonnen. Op verzoek van de

Marine-Commandant te Hellevoetsluis bleef de commu-

nicatie via dit kanaal nog enige tiid gehandhaafd voor

lrfarine-doeleinden, doch op Vrijclag 6 Februari kon ze

defi niiief '*'orden afgesloten.
Slechts de semi-permarlente politievcrbinding bleef

gehandhaafd om het contact met de andere Plaatsen oP

ñet eiland te verzekeren. OP ¡8 Februari kon ook deze

verbinding worden verbroken, omdat de normale com-

municatie weer mogeliik rvas. Hiermede behoorde het

radio-noodnet Goeree-Overflakkee tot hct verleden.

Dat de hulp via de radio-communicatie op Goeree-

Overflakkee zo effectief heeft mogen zijn, kon slechts

worden bereikt door aller gezamenliike inspanning,

welke onder Gods zegen tot dit resultaat heeft geleid.

Süassenaar, Juli r91 i.
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