Een waar gebeurd verhaal.
Iedereen herrinnerd zich die melding
een paar weken gelden van die vermiste
schaatser op de Nieuwkoopse plassen.
Beelden in het journaal van de zoekactie
door de brandweer met trike’s, een helicopter,
drone’s en hovercrafts …….
Ronald Koeleman zit bij de vrijwillige
brandweer van Nieuwkoop en vertelde mij het
volgende verhaal:
De vermissing was van zondagmiddag,
hulpdiensten zijn gelijk gaan zoeken en die
actie ging maandag door. 1.400 hectare plas
en weilanden, sloten, rietkragen , en dat alles in
de sneeuw. Waar moet je beginnen ?
In de loop van de maandagmiddag wordt er in
de verbindingsstroom tussen 2 plassen in een
wak een zwarte handschoen aan de overkant
gezien. Bij navraag ……..
“Jawel, zwarte handschoenen ……..”
De duikploeg van de brandweer wordt erbij
gehaald, al het materiaal over de besneeuwde
weilanden op georganiseerde trekkers met
platte wagens vervoerd en uitgestald om de
zoekactie onder water voor te bereiden en
voort te zetten.
Tijdens het wachten tot er gedoken kon worden
en tijdens het “lijnen” zit er ineens een
roodborstje op de flessen, op de spullen,
op de lijn, op de schouders van de brandweermannen die dat zeer opmerkelijk vinden.
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Als het slachtoffer gevonden is duurt dat
even voordat zo iemand “geborgen” is. Het
roodborstje ging zelfs op die man zitten …………
Zou dat beestje wat te vertellen
hebben ………. ?
In de de-breefing wordt ook nog aandacht
besteed aan het opmerkelijke gedrag van
het roodborstje.
De volgende dag, dinsdag verteld Ronald
Koeleman dit opmerkelijke verhaal aan de
eerste bezoeker op zijn bedrijf, Jan Ekelemans.
Jan krijgt het verhaal niet uit zijn kop, belt
daar ’s middags nog een keer over met
Ronald ……..
De volgende morgen verteld Jan het verhaal
op de veiling aan collega Carl Grootscholten
die er helemaal stil van wordt.
De schaatser is namelijk de oom van zijn
zus, hoe klein kan je wereld zijn.
Maar nog opmerkelijker is het feit Carl
z’n moeder enige jaren geleden vlak
voor haar sterven in bijzijn van familie zei:
“Maken jullie je nou maar geen zorgen,
ik ga verder als roodborstje.”
Op die rouwkaart stond ook een roodborstje !

Februari 2013, met toestemming van
betrokkenen opgeschreven door Hans Korbee.
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