
Voor de tweede maal ik vier dagen 
heldhaftig redder

De heer J.Th. Gravesteijn van de Gouwe, het waardige 
lid van de Goudse Zwemclub, die zondag 1 dec. 1940 zo 
fier uit zijn bed sprongen en een drenkeling nadook, 
heeft gisteravond nogmaals deze kranige prestatie 
herhaald. Weer lag hij in bed, weer hoorde hij een plons 
en hulpgeroep, weer liep hij in pyjama de straat op en 
sprong in de Gouwe en weer redde hij degene, die in 
het water lag.  
Dit was de 63 jarige heer J.Th. Schuttelaar van de markt, 
die omstreeks kwart over elf van een bezoek aan zijn 
dochter op de Oosthaven naar huis terugkeerde.  
Hoe gevaarlijk het in het pikkedonker, zoals op een 
avond als gisteren, op straat is, blijkt wel, dat de heer 
Schuttelaar, die toch de weg wel weet, door de  

duisternis volkomen het pad kwijtraakte. Hij kwam op 
de Lage Gouwe terecht en liep daar vlak vooraan van de 
hoge walkant in het water.

Redding bij licht van zaklantaarn
Op z’n luid hulpgeroep kwamen van alle kanten mensen 
toelopen. Een agent van politie wierp z’n reddingsklos in 
de gracht, maar de lijn was te kort. 
 
Gelukkig was inmiddels Jo Gravesteijn verschenen, die 
zich resoluut in de koude gracht wierp. Bij het licht van 
de zaklantaarns van de talrijke omstanders, wist hij de 
drenkeling spoedig te grijpen en hem naar de stoep ter 
plaatse, te brengen waar hulpvaardige handen de heer 
Schuttelaar op het droge trokken. Deze had alles bijeen 
wel vijf minuten in de gracht gelegen, had heel wat water 
binnengekregen en was geheel verkleumd.  

Jo Gravesteijn, opnieuw uit bed in pyjama in de Gouwe  
springend, haalt weer een drenkeling uit het water  
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mevr. Gravesteijn toont een  
prachtige oorkonde. 
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Men bracht de drenkeling bij de firma Dorlas naar 
binnen, waar hij van droge kleren werd voorzien en 
waar dokter H.A.M. Eijkman hem medische hulp  
verleende. Daar geen taxi te verkrijgen was, is de heer 
Schuttelaar daarop per auto van de G.G.D. naar zijn 
woning gebracht. Hij is het gebeurde nog niet te boven 
en moet voorlopig ’t bed houden, doch hopelijk zal hij 
geen nadelige gevolgen van het koude bad ondervinden. 
De dappere redder begaf zich naar huis en lag weldra 
weer onder de wol, terwijl buiten nog lang zijn moedige 
daad werd besproken. 
Jo Gravesteijn, 25 jaar en uitvoerder bij het aannemers-
bedrijf van de heer P. Bokhoven, vindt het zelf de 
gewoonste zaak van de wereld. 

“Ik hoorde een plons en wat doe je 
dan anders”
“Ik hoorde een plons en hulpgeroep”, vertelde hij ons, 
“en wat doe je dan anders dan naar buiten hollen.”
’t Is toch anders wel een koude geschiedenis, zeggen wij. 
“Ach”, klinkt het antwoord, “ ’t valt even tegen, maar als 
je er eenmaal in bent, voel je geen koude. Ik kon de 
drenkeling gauw vinden en naar de kant brengen en dat 
was alles.” 
“ ’t Wordt zo’n beetje gewoonte werk”, besluit de 
dappere G.Z.C. er.

Gewoonte werk kan hij het noemen, maar het zijn 
toch altijd nog prestaties, waarvoor men zijn petje 
kan afnemen en waarvoor de heldhaftige redder alle 
hulde verdiend. 
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