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Westhoek brengt ‘zijn’
poerdersramp op toneel
‘Rustige Waddensee, Dochs onbetrouber, Poerdersramp’,
staat er in het Bildts op het monument in Westhoek. Het
verhaal achter deze ramp komt deze week op het toneel.

MARIA DEL GROSSO

DDat de zee onvoorspelbaar
kan zijn, weten ze in West-
hoek als geen ander. Vrij-
dagavond, zaterdagavond

en zondagmiddag wordt in dorps-
huis de Utwyk in Nij Altoenae het
muzikale toneelstuk De Poerders-
ramp opgevoerd. Een ramp die al ge-
neraties lang indruk maakt op de fa-
milies die er in 1935 bij betrokken
waren. Bij zowel slachtoffers als red-
ders.

Zo speelde de grootvader van
schrijver Sytse Buwalda uit West-
hoek een rol. Hij was de enige met
een vrachtwagen en bracht daarmee
de motor die achter de reddingsboot
werd gehangen naar de onheilsplek.
Buwalda kwam op het idee de ge-
beurtenis, waarbij in Westhoek twee
poerders (vissers) om het leven kwa-
men en bij Koehool onder Tzumma-
rum nog eens twee slachtoffers vie-
len, op het toneel te brengen. Dirk
Reitsma uit Sint Annaparochie doet
de regie, Foppe de Lang uit Dronryp
werd ingeschakeld voor de muziek.
Beiden brengen een solo ten gehore.
Het stuk is in het Bildts.

Reitsma werd vlakbij de onheils-
plek geboren, vertelt hij bij het Poer-
dersmonument, dat in 2010 werd
onthuld. Die onthulling was precies
75 jaar na de ramp. Poeren was een
geliefde bezigheid. ,,Het werd als een
sport gezien’’, vertelt Reitsma. Voor
de vissers in Westhoek was het een
welkome aanvulling op hun inko-
men. De komst van de Afsluitdijk
zorgde ervoor dat er geen haring op
de Waddenzee meer gevangen kon
worden. De verhuur van boten aan
poerders, die vaak uit Leeuwarden
kwamen, bracht wat extra’s binnen.

,,Poeren deed je met zeepieren
aan een stuk draad. Die hing je aan

een hengel. Verder geen haakje of
dobber, je moest voelen dat de vis er-
aan zoog en dan snel de buit aan
boord halen.’’

Op 25 september 1935, een prach-
tige nazomerdag, waren twee groe-
pen uit Leeuwarden actief met deze
sport op de Waddenzee. ,,Het was
schitterend weer, niks aan de hand.’’
Tot het onverwacht harder ging
waaien tot stormkracht. Op het to-
neel wordt deze onheilsdreiging
met geluid kracht bijgezet.

Bij Westhoek konden de twee op-
varenden van één verhuurde boot
nog worden gered, de andere boot

werd leeg aangetroffen. Kapper
Bruin Barendsma (43) en Jacob Verf
(28) sloegen overboord.

Het toneelstuk brengt het verhaal
vanuit het gezichtspunt van de red-
ders. De hoofdrol is weggelegd voor
de broers Jabik en Jehannes Tjepke-
ma. ,,Ze waren geen tweeling maar
werden zo genoemd omdat ze heel
dicht op elkaar zaten.’’ Toen de red-
dingboot uit Harlingen de vissers
niet kon bereiken, grepen de twee-
ling en andere Westhoekers in. Ze
tilden uit alle macht een boot over
de dijk, lieten een motor aanrukken
en gingen de zee op om de Leeuwar-
ders te redden.

De reddingsboot was van Tjisse
Wallendal, die in het toneelstuk
wordt opgevoerd als hij ,,volgende
paal, volgende paal’’ roept. Door

steeds paaltjes op de dijk te leggen,
wisten ze het scheepje naar de Wad-
denzee te trekken. Uit de overleve-
ring is er heel veel bekend over de
Poerdersramp, de kranten deden
uitgebreid verslag. ,,Dat kan ook een
nadeel zijn’’, stelt Reitsma. ,,Je kan
het op toneel verprutsen.’’

Het stuk brengt meer dan het
vlakke verhaal, belooft Reitsma. Zo
wordt geschetst hoe het was in de
visserskolonie die Westhoek des-
tijds was. ,,De Westhoekers waren op
zichzelf, ze bogen niet voor ambte-
naren.’’

Dat bleek wel toen de gemeente
het Bildt de redders wilde eren en ze
op het gemeentehuis uitnodigde
voor een beloning van 25 gulden. De
vissers vertikten het om rond etens-
tijd in Sint Annaparochie te verschij-
nen. ,,Dan komen ze maar hierheen,
was de gedachte’’, aldus Reitsma.

Uiteindelijk schakelden ze de dok-
ter in die bij de redding werd opge-
roepen. Aan hem vroegen ze het
geldbedrag in ontvangst te nemen,
zodat er een fonds geopend kon
worden voor de nabestaanden.

Sappige details als de theepot
waar Albert en Tiet van Tuinen uit
Westhoek altijd uit dronken en waar
lang niet altijd thee in zat, komen
ook aan de orde. Buwalda ging alle
nabestaanden langs om toestem-
ming te vragen en hij nodigde ze uit
om te komen.

De Poerdersramp zou oorspronke-
lijk vorig jaar opgevoerd worden,
maar de initiatiefnemers slaagden
er niet in op tijd een accommodatie
te vinden. Voor de hoofdrol was een
echte tweeling gezocht, die helaas
afhaakte. ,,Het heeft ons veel moeite
gekost om weer een echte tweeling
te vinden. Maar de accommodatie
die we nu hebben, kan niet beter.
Dichter bij zee kan niet.’’
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