
70 jaar       na de ramp

Een uitgave van: 



De achterzijde van de huizen aan de Molendijk. Onderaan zijn de 
twee daken van de bakkerij te zien, die onderaan de Zuiddijk ligt 
(pijl). De loodsen erachter zijn allemaal vernield door het water.
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Veel jonge vrouwen reageerden op de 
landelijke oproep om de dorpen op de Zuid-
Hollandse en Zeeuwse eilanden schoon te 
maken. Ze zouden twee weken intern op 
de eilanden verblijven en daarna worden 
afgelost door de volgende ploeg. Vanuit alle 
hoeken van het land kwamen ze naar onze 
regio. Eenmaal hier zagen ze de impact 
van de Watersnoodramp. De ondergelopen 
polders, de verwoeste huizen, drijvend 
huisraad en vrachtwagens met kadavers. 
Het maakte diepe indruk, maar deed niet af 
aan het gemoed om flink aan te pakken. Een 
moddermeisje vertelde in een interview: 
“Ik herinner me die oproep en met zes jonge 
meiden vertrokken we begin maart 1953 
vanuit Bergambacht naar Den Bommel. 
We kregen een hoofddoek, een band voor 
om de arm, een overall en verschillende 
waarschuwingen. De woningen waren al 
voor een groot deel droog gemaakt, maar 
toch trof je overal vuil en dikke lagen 
modder aan. We moesten vooral dweilen en 
schrobben. Dat gebeurde in een flink tempo. 
Je had twee dagen om een woning weer 
toonbaar te krijgen.”

Diepe indruk
Leiden had via het Rode Kruis Nieuwe-Tonge 
geadopteerd en stuurde 20 dames naar dit 
dorp. Eén van hen: “Bij aankomst kregen 
we ieder twee overalls, kaplaarzen, een 
hoofddoek, bezem, een 12 literemmer en 
een grote schop. We kregen bovendien nog 
voorlichting van een arts. Die benadrukte dat 
we geen aanleiding aan mannen mochten 
geven, die daar veekadavers aan het ruimen 
waren. We werden ondergebracht in een 
oudeliedenhuis op de dijk. Toen wij kwamen, 
was veel losse huisraad al weggehaald. De 
waterleiding functioneerde niet, dus we 
haalden water uit de gracht om schoon te 
maken. Je kwam ook schrijnende dingen 
tegen, zoals kinderspeelgoed. Toch ben ik 
blij dat we een kleine bijdrage aan het herstel 
konden leveren. De Watersnoodramp heeft een 
enorme indruk op me gemaakt. Meer nog dan 
de Tweede Wereldoorlog. Hier was ik meer bij 
betrokken.”

Enorm contrast
Oude-Tonge werd geholpen door Haarlemse 
moddermeisjes. Eén van hen schreef in haar 

Ode aan de moddermeisjes

Door Mirjam Terhoeve

“Op zaterdagochtend werd er gewoon gebakken”, vertelt 
Heestermans, “en daarna gingen mijn vader en ik zoals altijd 
brood rondbrengen in het buitengebied. Van Zuidzijde tot aan 
de Hoek van Sint Jaepe, waar Hen de Boet woonde met zijn grote 
gezin. Het waaide enorm hard en we zagen, dat er bij Hen al een 
ruit was gesneuveld. Na thuiskomst liep ik nog even naar mijn 
oma, die in de Kolfweg woonde. Onderweg vlogen de dakpannen 
al om mijn oren. Later die middag ben ik samen met mijn vader 
op de Kaai gaan kijken. Daar stonden enkele schippers, die zich 
ongerust maakten over de hoge waterstand in de Kaai. En het 
moest nog vloed worden. Wijzelf maakten ons toen nog niet zo 
ongerust en die avond gingen we gewoon naar bed.”

Was binnen halen
“Wij woonden op de Molendijk met een gezin met tien 
kinderen”, gaat hij verder. “Mijn moeder runde daar een 
kruidenierswinkeltje. Mijn vader had een bakkerij onderaan de 
Zuiddijk, die we via de achterkant van ons huis konden bereiken. 
’s Nachts om vier uur werden we wakker van klokgelui. Opnieuw 
gingen mijn vader en ik naar de Kaai om polshoogte te nemen. 
Het zag er niet best uit en mijn vader opperde om snel de was 
binnen te halen, die mijn moeder altijd op zaterdagmiddag 
in de bakkerij te drogen hing. Terwijl we er naar toe liepen, 
zagen we dat er een gat sloeg in de Zuiddijk en dat het water de 
Molenpolder instroomde. Snel gingen we de bakkerij binnen, 
haalden de was weg en we hebben nog wat spullen hoog gezet. Wij 
dachten toen nog aan een waterstand zoals met de inundatie in 
de oorlog. Terwijl we bezig waren, kwam het water binnen al tot 
kniehoogte. Maar buiten stond het al tot aan de ramen. Daardoor 
kregen we de deur niet meer open. Met de houten broodschieter 
is het uiteindelijk gelukt en zijn we snel door het water naar de 
achterkant van ons huis aan de Molendijk gelopen. Het ging zo 
tekeer buiten. Het leek alsof de wereld verging. We hadden toen 
nog geen idee, wat er verderop in het dorp afspeelde.”

Opvang
“Thuisgekomen zagen we dat er al water op de benedenverdieping 
stond”, vervolgt Heestermans. “Mijn moeder verkocht ook 
zeeppoeder en dat begon te schuimen door het water. Kort daarna 
hoorden we geroep om hulp en later bleek het molenaar Piet 
de Laat te zijn, die zich vastklampte aan de schoorsteen van de 

aanbouw. Hij kon worden gered. Zijn drie kinderen niet. Wat er 
allemaal gaande was, hoorden we in de loop van de nacht toen 
steeds meer mensen vanuit de Schoolstraat en de Nieuwstraat 
naar de huizen op de Molendijk kwamen vluchten. Op een 
gegeven moment hadden wij zo’n 60 mensen in huis. We zochten 
voor iedereen droge kleren op, tot er niks meer was. Die nacht 
hadden we nog gas en zodoende kon moeder ook nog een grote 
pan soep maken. De volgende ochtend ging dat niet meer. In de 
bakkerij stond het water inmiddels vier meter hoog. Samen met 
vader ben ik over drijfhout naar het dak gekropen. Daar een plaat 
weggehaald en zo konden we nog wat droog gebleven beschuit 
van de zolder pakken. Daarna was er niets meer te eten. Een paar 
dagen later zijn we geëvacueerd. Na drie weken keerden mijn 
vader en ik weer terug om te helpen.”

Opnieuw beginnen
“Omdat mijn vader veel mensen kende werd hij gevraagd om 
slachtoffers te identificeren”, gaat Heestermans verder. “Ook ik 
ging een keer mee. Toen herkende ik een klasgenoot met wie ik 
goed kon opschieten. Dat greep mij enorm aan en ben daarna 
nooit meer meegegaan. De bakkerij was buiten gebruik, dus 
mijn vader hielp mee in de gaarkeuken. Brood werd door alle 
bakkers van het dorp gezamenlijk gebakken bij bakker Blaak op 
de Molendijk, waar het droog was gebleven. Dat ging in goede 
harmonie. Na enige tijd hebben we onze eigen bakkerij leeg 
kunnen pompen en gelukkig deed een deel van de ovens het nog. 
Wel heeft mijn vader een nieuwe kleinere oven aangeschaft. 
Ja een kleinere, want we waren een groot deel van de klanten 
verloren. Zoals het gezin van Hen de Boet. Ze zijn, behalve zoon 
Joas, die in die nacht niet thuis was, allemaal verdronken. Een 
van zijn dochtertjes spoelde als eerste aan. Ze lag tussen de twee 
daken van onze bakkerij.”

“De sfeer in het dorp was zo anders na de ramp”, zegt 
Heestermans tot slot. “Iedereen probeerde de draad weer op te 
pakken en er werd weinig over gepraat. Er heerste een heel andere 
mentaliteit. Het was ook moeilijk om aan personeel te komen. 
Mannen gingen liever werken aan het dijkherstel. Dat betaalde 
goed. In onze familie was er maar een dode te betreuren. Mijn 
oom Piet, broer van mijn moeder. Maar we misten heel veel 
mensen. Velen waren verdronken of niet meer teruggekeerd na 
de evacuatie. Ja, de ramp heeft een enorme impact gehad op het 
leven in Oude-Tonge.”

Ooggetuige Marijn Heestermans:

"Het ging zo tekeer buiten, het 
leek alsof de wereld verging"

OUDE-TONGE - Op zaterdag 31 januari 1953 bracht de toen 17-jarige Marijn Heestermans, samen met zijn vader, 

die bakker was, brood rond in het buitengebied van Oude-Tonge. Het waaide enorm hard en hier en daar 

waren al ruiten uit huizen geblazen en vlogen er dakpannen in het rond. Dat deze storm zoveel gevolgen zou hebben, 

konden ze toen nog niet vermoeden.

dagboek: “We wisten niet wat ons te 
wachten stond, maar hoe dichter we de 
eilanden naderden, des te meer ellende 
wij zagen. Overal ingestorte huizen, 
drijvend huisraad, vrachtwagens met 
kadavers. Soms ging de rit over een 
stuk dijk wat bestond uit zandzakken. 
We schrokken ervan en het drong 
langzaam tot ons door wat een ramp 
zich hier had afgespeeld. In Oude-
Tonge was de ravage compleet. Wat 
een puinhoop. Er was genoeg te 
poetsen. ’s Avonds na het werk wasten 
we ons eerst met lysolwater vanwege 
besmettingsgevaar. Het hele dorp 
stonk ernaar. Regelmatig zagen we 
een stoet voorbijkomen, als er weer 
iemand gevonden was. Het was twee 
weken hard werken, daarna werden 
we afgelost. We hadden nog wel willen 
blijven, er was nog zoveel te doen. 
Onderweg naar huis kwamen we weer 
in de gewone wereld. Een wereld 
waarin het groen was en het lente 
werd, waar lammetjes liepen en waar 
de straten, de huizen en de gordijnen 
schoon waren. Een enorm contrast met 
het getroffen gebied.”

Op 9 juni 1953 kregen ontvingen 
duizend moddermeisjes in het 
Kurhaus in Scheveningen een 
herinneringsspeld.

In Oude-Tonge schreef juffrouw 
Vrijmoedt een lied over de 
moddermeisjes. Het werd gezongen 
door de leden van de gidsenclub Marie 
St. Claire. Mevrouw Jo van Kampen 
had het lied nog in haar bezit en kent 
zelfs de melodie nog. Ze wilde het 
graag met ons delen.

(Bronnen: Algemeen Dagblad, 
Het Kontakt, Geschiedenis van 
Zuid-Holland).

GOEREE-OVERFLAKKEE - Na de watersnoodramp moest er worden opgeruimd. 

Veel mannen uit de dorpen staken de handen uit de mouwen en ze werden 

hierbij geholpen door vrijwilligers en militairen. Maar er was nog een groep 

die kwam helpen: De Colonne van Vrouwelijke Vrijwilligers. In groten getale 

kwamen ze naar ons eiland. Gekleed in overalls en kaplaarzen en gewapend met 

bezems, emmers en dweilen. Vanuit alle uithoeken van het land kwamen ze. Uit 

Bergambacht, Berkenwoude, Leiden, Haarlem. Met goede moed hadden ze zich 

aangemeld om alle modder uit de in stand gebleven huizen te poetsen en bruikbare 

spullen weer nieuw leven in te blazen. Liefkozend werden ze ‘de moddermeisjes’ 

genoemd.

Marijn Heestermans: (Foto: Mirjam Terhoeve)

Door Mirjam Terhoeve

Beste lezer,

De Watersnoodramp van 1953 liet diepe sporen achter op Goeree-
Overflakkee. In één nacht veranderde alles. Ook na 70 jaar zijn de 
herinneringen aan die verschrikkelijke ramp nog overal op ons 
eiland zichtbaar.

Herinneringen zijn er in de vorm van overlevenden, die het 
verhaal vertellen van de rampnacht én de periode daarna. 
Herinneringen zijn er in families waar het gemis nog elke dag 
wordt ervaren. Maar er zijn ook herinneringen in onze archieven 
te vinden. Zoals de foto’s van ondergelopen straten en ingestorte 
huizen en verslagen waarin de verbijstering en paniek terug te 
lezen zijn.

We leven ook allemaal dagelijks met de herinneringen aan de 
ramp, al realiseren we het misschien niet altijd bewust. Heel 
zichtbaar en duidelijk zijn de monumenten en gedenktekens, 
in veel dorpen. Op én buiten de begraafplaatsen waar de 
slachtoffers begraven zijn. Maar er zijn ook de minder 
duidelijke herinneringen. Zoals de houten geschenkwoningen 
uit Oostenrijk, Zweden, Finland en Noorwegen. En wat te 
denken van al die straatnamen, die herinneren aan de hulp van 
landen, gemeenten of van hulpverleners. Doetinchemseweg 
in Middelharnis, Mariniersweg en Haarlemmerstraat in Oude-
Tonge, Finlandplein in Nieuwe-Tonge, Roode Kruislaan in 
Ooltgensplaat, Adoptieplein in Herkingen, Brielsestraat en 
Haagsestraat in Stellendam. En er zijn er nog meer.

In deze bijlage speelt herinneren en herdenken een belangrijke 
rol. Het is goed om te herdenken, stil te staan bij de slachtoffers 
en mee te leven met de nabestaanden. Ook is herdenken goed als 
zichtbare dank voor alle hulp. Daardoor is Goeree-Overflakkee 
geworden wat het nu is. Tegelijkertijd is er in deze artikelen 
ook oog voor de toekomst, hoe geleerd is van toen en hoe we nog 
steeds leven mét het water. Zoals blijkt in het interview met 
dijkgraaf Jan Bonjer van Waterschap Hollandse Delta. De ramp is 

belangrijk voor onze geschiedenis, 
voor het nu én voor de toekomst.

Burgemeester gemeente 
Goeree-Overflakkee

Ada GrootenboerAda Grootenboer  -DubbelmanDubbelman
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Ooggetuige mevrouw 
Van Moort was 6 jaar 
en verloor haar moeder 
en zus in rampnacht

NIEUWE-TONGE - “Het is zaterdag 31 januari 1953. 

Het waait de hele dag al hard. Mijn zus Lenie 

gaat vanaf ons huis aan de Generaal Snijderstraat om 

boodschappen naar de Molendijk. Ik vraag aan mijn 

moeder of ik met mijn zus mee mag. Nee, zegt ze, want 

het waait veel te hard.”

Door Erwin Guijt

“Uiteindelijk mag ik toch mee. Mijn zus gaat op de fiets, ik 
op de autoped. Het blijft de hele dag flink waaien. ’s Morgens 
wordt er rond zes uur aan de deur geklopt. ‘Doe open, het 
water staat tot al aan de deur’. Door de stroming van het 
water krijgt mijn vader de deur al niet meer dicht. Snel gaan 
we naar boven. Dan zegt mijn moeder: ‘Leen (mijn broertje 
van drie) ligt nog in het ledikant. Mijn vader gaat hem halen. 
Intussen zien we mensen naar de dijk lopen. Vader, mijn 
oudere broer Toon en zus Ria gaan ook naar de dijk. Kort 
daarna slaat het water een gat in de dijk, en kunnen zij niet 
meer terug naar huis komen.”

Drie dagen
“Moeder zet mij eerst op een pak stro, waarna ze boven gaat 
kijken. Dan zet ze mij op de trap. Boven is één slaapkamertje. 
Daar ben ik heengegaan en onder de dekens in bed gekropen. 
Af en toe ben ik even wakker, dan slaap ik weer. Op een 
gegeven moment krijg ik honger en denk ik: had ik die 
boodschappen die we ’s middags hadden gehaald maar mee 
naar boven genomen. Ook heb ik erge dorst. Het water staat 
tot aan de zolder.” Zo zit ze daar alleen te wachten, drie 
dagen en twee nachten. Haar moeder en zusje heeft ze niet 
meer gezien. Eén keer hoort ze geschreeuw om hulp, het lijkt 
van tegenover het huis te komen. 

Na van zondagochtend tot dinsdagmiddag alleen op zolder te 
hebben gezeten, komt er hulp. Met een vlot wordt ze gered. 
Via een helikopter gaat het vervolgens naar Dirksland. Van 
daaruit wordt ze geëvacueerd naar Rotterdam, later naar 
Den Haag. “Toen we moesten douchen, durfde ik dat niet. Ik 
was bang om te verdrinken. Gelukkig hoefde dat uiteindelijk 
niet. Maar nog steeds ben ik bang van water.” Pas later hoort 
ze wat er met haar moeder (36) en zusje (12) is gebeurd. 
Beiden zijn omgekomen in de golven. Haar moeder heeft 
zich vastgeklemd aan een boom. Op den duur moet ze echter 
loslaten. De overburen hebben nog geprobeerd een matras 
naar haar te gooien, maar dat mocht niet baten. 

Statenbijbel
“Mijn zus Lenie werd gevonden onder de boerenleenbank. Op 
haar buik lag een vastgeklemde Statenbijbel. Moeder werd 
als een van de laatste slachtoffers pas gevonden, in mei dat 
jaar. Eerst werd zij in Oude-Tonge begraven in een noodgraf, 
vervolgens werd ze op de begraafplaats in Nieuwe-Tonge ter 
ruste gelegd.” De ramp heeft diepe sporen achtergelaten in 
het leven van mevrouw Van Moort. “Er gaat geen dag voorbij 
of ik denk aan ’53. Iedere keer als er een vliegtuig overvliegt, 
komt de ramp weer in mijn gedachten. Om te weten wat 
het is, moet je het meegemaakt hebben.” Pas vijftig jaar 
na de ramp kon ze er over praten, na een gesprek met een 
therapeut. “Inmiddels kan ze er makkelijker over praten”, 
vult haar man aan. Toch is het gemis, ook na zeventig jaar, 
nog altijd voelbaar.

Rien Bakelaar en Jan Zuijdijk zijn samen al verschillende jaren actief 
bij het organiseren van herdenkingen in Den Bommel van zowel de 
Watersnoodramp als de Tweede Wereldoorlog. Van de Watersnoodramp 
zijn ze beiden ooggetuige geweest en ze vertellen met veel 
betrokkenheid hun soms -emotionele- verhaal. Wat de Watersnoodramp 
betreft, zijn de herinneringen van Jan Zuijdijk fragmentarisch. “Ik was 
tijdens de ramp 5 jaar. Van de rampnacht weet ikzelf niet zoveel meer 
wel van de dagen erna toen we veel samen waren met veel vreemde 
mensen”. 
Jan woonde met zijn jongere broertje en zusje met zijn ouders in 
een huisje onderaan de Molendijk, ongeveer anderhalve kilometer 
buiten het dorp. Een eindje verder, bovenop de dijk woonde de familie 

DEN BOMMEL – Hoewel er in Den Bommel, relatief 

gezien, geen grote aantallen slachtoffers als gevolg van 

de watersnoodramp waren te betreuren, heeft de ramp toch 

een grote impact gehad op de bevolking van het dorp want er 

was veel leed en enorme schade. Rien Bakelaar en Jan Zuijdijk 

waren ooggetuige.

Tekst en foto’s: Adri van der Laan

Ooggetuigen Rien Bakelaar en  
Jan Zuijdijk vertellen hun verhaal

Het monument voor de slachtoffers bij 
de Hervormde Kerk van Den Bommel.

baten. “Ik weet nog dat er een vrachtwagen met 
zandzakken over de dijk kwam, maar die spoelde 
weg. De chauffeur, D. Saarloos kon er nog net 
uitspringen. In die nacht ging Rien samen met 
zijn moeder naar de dijk in het dorp. “Het was 
frappant maar op dat moment was de polder niet 
vol”. Doordat elders polders volliepen, zakte het 
water in het dorp “en dat is de redding van het 
dorp geweest”, aldus Rien.

Tijdens de zondag konden de meeste inwoners 
van Den Bommel naar veilige -hoger gelegen- 
plaatsen worden gebracht en waren ze veilig. 
“Alleen tijdens de tweede vloed was er een ouder 
echtpaar verdronken. Zij konden niet op tijd een 
veilige plaats bereiken”.
De hulpverlening van elders kwam vlug op 
gang. Rien vertelt dat de meeste mensen konden 
worden geëvacueerd “alleen de werkbare 
mannen moesten blijven”. Kort na de ramp was 
er iemand uit Schiedam met zendapparatuur 
gekomen om de contacten te onderhouden 
met de autoriteiten. Rien hielp deze man en op 
toerbeurt bedienden zij deze zender.

De moeder van Rien kwam na wat omzwervingen 
terecht in Bergambacht, bij dezelfde familie 
waar ze ook tijdens de inundatie in de oorlog 
geëvacueerd waren. “We hebben nog steeds 
contact met die familie”.

Via een omweg kwam de familie Zuijdijk weer 
in Den Bommel terecht waar de schepen gereed 
lagen om de mensen te evacueren. Toen kon ook 
de balans worden opgemaakt. Jan zegt nog steeds 
emotioneel te worden als hij eraan terugdenkt 
dat hij zijn vriendinnetje en buurmeisje die 
zaterdag voor het laatst heeft gezien.

De Watersnoodramp heeft op beide mannen 
enorme indruk gemaakt. Ze zijn dan ook heel 
actief om ook de jeugd bewust te laten worden 
van water in de omgeving heeft afgespeeld. Naast 
het organiseren van de herdenking verzorgen 
ze jaarlijks een gastles voor Groep 6, 7 en 8 van 
beide basisscholen om de herinnering levend te 
houden.Marinier bezig met het dichten van een gat aan de Zuidzijde van Den Bommel (Foto: J. Boomsma).

Verkerke. Dinie Verkerke was het speelkameraadje 
van Jan en van zijn broer. Vaag kan hij haar nog 
herinneren.
Boek
Hoewel hij zich verder niet veel met van de 
Watersnoodramp herinnert, weet hij toch veel over 
wat zijn familie en andere Bommelaren tijdens en 
na de rampnacht hebben meegemaakt en dit heeft 
hij te danken aan zijn vader Piet Zuijdijk. “Hij heeft 
over zijn ervaringen een boek geschreven omdat hij 
vond dat zijn herinneringen aan die verschrikkelijke 
nacht niet verloren mocht gaan”. Jan bladert in het 
boek, dat overigens nooit is uitgegeven maar alleen 
onder familie en kennissen is verspreid, met vele 
foto’s waaruit onder meer blijkt dat er van het kleine 
huisjes onder aan de dijk alleen een puinhoop was 
overgebleven. Gelukkig kon de familie zich op tijd 
in veiligheid stellen. Dit laatste gold niet voor de 
buren. Van de familie Verkerke bleef alleen de vader 
Jan Kees over.

Dat zijn familie de ramp heeft overleefd hebben ze 
te danken aan twee ooms die allebei Wim heetten. 
Wim Zuijdijk en Wim Verkerke, deze laatste was 
een broer van zijn moeder.

Waarschuwen
Oom Wim Zuijdijk woonde op de Voorstraat van 
Den Bommel en hij was met zijn gezin al gevlucht 
naar de Kaai. Toen de dijk daar brak vatte Wim het 
plan op om zijn ouders en zijn broer Piet -de vader 
van Jan- te gaan waarschuwen. “Gelukkig was 
Wim aan de goede kant van het stroomgat anders 
had hij ons niet kunnen bereiken”. Jan vertelt dat 
het zijn oom Wim aanvankelijk niet lukte om het 
gezin wakker te krijgen. Pas toen hij de blinden had 
opengedaan en het raam had opgeschoven kon hij 
naar binnen. Het gezin werd gewekt en ze moesten 
zich snel aankleden. Wim Zuijdijk was al weer 
vertrokken naar Zuidzijde waar de grootouders van 
Jan Zuijdijk, opa en oma Verkerke woonden. Daar 
was ook de andere oom Wim Verkerke. Deze laatste 
werd met de auto naar de Molendijk gestuurd om 
het gezin van Jan op te halen en naar Zuidzijde te 
brengen.

“Wij, onze moeder, Jan, Wim, Nelie en oma Zuijdijk 
die net samen met opa bij ons was gearriveerd, 
zijn snel de auto in gestapt. Wij zijn in Zuidzijde 
opgevangen bij onze oom Ruth Verkerke en tante 
Anna, op D'n Hoek van Zuidzijde. Echter voor onze 
vader en Opa Zuijdijk was geen plaats meer in de 
auto. Opa Zuijdijk had reeds twee fietsen gereed 
gezet. Zij kwamen met z'n tweeën met de fiets er 
achteraan. Over de Molendijk eerst lopend tegen de 
storm in. Bij de Tilsedijk aangekomen, ter hoogte 
van de boerderij van familie Gerrit Rosmolen met 
grote vaart fietsend met de stormwind in de rug, 
richting Zuidzijde.
“Bij de boerderij van De Lint heeft pa toen een muur 
van water aan zien komen. De buitendijk van de 
polder "De uitslag” was gebroken! Net op tijd waren 
ze bij de Tilsedijk”, de vader van Jan heeft hier nog 
een indrukwekkende tekening gemaakt en in zijn 
boek opgenomen.

Kapper
Rien Bakelaar heeft de Watersnoodramp op een 
andere manier meegemaakt. “Mijn verhaal begint 
eigenlijk al op zaterdagmiddag vóór de rampnacht. 
Ik was kapper en op zaterdagmiddag was het altijd 
erg druk met scheerklanten. Er werd die middag 
veel gepraat over het weer en ook over het feit dat 
het water in de haven, toen het eb zou moeten zijn, 
niet terugliep. Een oude binnenvaartschipper van 
Den Bommel deed de volgende uitspraak: ‘Als het 
water niet wegloopt, komt er géén water’. Deze 
schipperswijsheid ging niet op want het water kwam 
er wel de daarop volgende nacht. Het bereikte een 
stand van 4.15 boven NAP”.

Rien woonde met zijn moeder aan de Voorstraat. 
Zijn vader leefde niet meer en zijn zus werkte als 
verpleegster elders in het land. “Ik ging om een uur 
of twaalf naar bed en ik sliep vlug. Na een poosje 
werd ik op een ‘traditionele manier’ gewekt door 
een vriend die steentjes tegen het raam gooide. Er 
moest alarm geslagen worden want er was water 
over de Molendijk gekomen. We gingen toen naar 
de kerk en luidden de klok van de toren, samen met 
de koster. Of het veel geholpen heeft, weten we niet. 
Een sirene ontbrak in Den Bommel”.

Stroomgat
Dat uiteindelijk de dijk doorbrak en een stroomgat 
ontstond kwam doordat de dijk in slecht conditie 
was. “In april 1944 hadden de Duitsers de sluis laten 
springen in dit gat werd in 1946 slecht gerepareerd. 
Daardoor was de dijk zwak.
Er werd nog geprobeerd om de dijk heel te houden 
door zandzakken te plaatsen, maar dit mocht niet 

Rien Bakelaar (links) en Jan Zuijdijk bekijken het boek 
dat Rien heeft geschreven ter  gelegenheid van een herdenking van de ramp.



Adri de Goede wijst naar het platte dak vanwaar de familie 
engiszins overzicht kreeg van de situatie naar de rampnacht.
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Vanuit zijn werkkamer in zijn huis aan de Voorstraat 
in Stellendam heeft Adri de Goede goed zicht op zijn 
ouderlijk huis aan de overkant van de Dwarsstraat, waar 
hij als 19-jarige jongen de watersnoodramp meemaakte. 
Boven de werkplaats en de winkel woonde het gezin 
De Goede dat naast de ouders tien kinderen telde. Die 
zaterdagavond van 31 januari 1953 herinnert hij zich 
nog goed. Toen hij met een vriend over de Voorstraat 
liep, hadden ze moeite om tegen de wind in te lopen. “Ik 
zei tegen mijn maat: als er nu brand komt, brandt het 
hele dorp af.” Hij doelde op de beperkte middelen die de 
brandweer toen had, want de tweewielige slangenwagen 
die toen bij brand werd gebruikt, moest getrokken worden 
door één van de twee vrachtwagens die het dorp rijk was. 
“Het is verbazend dat wij toen meer bang waren voor het 
uitbreken van een brand, dan voor een overstroming.” 
Dat laatste was inderdaad een grotere dreiging op dat 
moment, want in de loop van die bewuste avond liepen 
de dijkjes van de Molenpolder -het gebied ten noorden 

van Stellendam waar nu de camping en het zwembad zich 
bevinden- over. “Overigens was dit niet zo verontrustend, 
want dat gebeurde wel meer. Ik weet nog dat dit in 1943 
ook een keer was gebeurd.”

Sirene
Adri vertelt dat hij die avond gewoon naar bed is gegaan. 
Hij wist toen nog niet dat het woedende water sneller 
steeg. Aan het eind van de avond liep de Spuipolder 
vol, het gebied ten noorden van de Eendrachtsdijk, en 
die mensen moesten geëvacueerd worden. De Goede 
herinnert zich niet meer wie er de opdracht voor gaf. Wel 
herinnert hij zich nog dat zijn vader de sirene aanzette. 
“Die stond bovenop ons dak. Brandweercommandant 
Visser die aan de overkant van de Voorstraat woonde of 
wij zelf konden die sirene aanzetten. Eén van de poten 
van die sirene stond boven mijn slaapkamer. Het was 
een verschrikkelijk geluid. Ik werd er misselijk van. Toen 
begreep ik dat er meer aan de hand moest zijn.” Hij kwam 

uit bed en kleedde zich aan want hij en zijn oudste broer 
waren lid van het Rode Kruis en moesten natuurlijk hulp 
gaan bieden.

Adri ging met enkele anderen naar het Spui en toen 
werd duidelijk dat er meer aan de hand was. “’s Middags 
hadden we in de haven al gezien dat het water hoog bleef, 
ondanks dat het laag moest zijn. Maar daar werd niet 
zoveel aandacht aan besteed.” Maar in die nacht zagen 
de aanwezige Stellendammers op de dijk dat het grondig 
mis ging. Er moest gehandeld worden. De mensen die in 
het Spui woonden, moesten gewaarschuwd worden en 
geëvacueerd. Toen dit op gang was, werden er groepjes 
gevormd die de polder introkken om de mensen te 
waarschuwen, want het gevaar was groot dat de dijken 
het zouden begeven.

Wekken en waarschuwen
Met een auto werd onder meer naar de boerderij van 

STELLENDAM - Adri de Goede herinnert zich de rampnacht en de gevolgen van de 

watersnood in Stellendam nog heel goed. Tot in de finesses kan de 89-jarige oud-dorpssmid 

nog verhalen van wat hij in die verschrikkelijke tijd heeft meegemaakt.

Tekst en foto’s: Adri van der Laan

Ooggetuige Adri de Goede  
waarschuwde mensen in de polder

Blokland gereden en de mensen gewaarschuwd 
zodat ze zich tijdig in veiligheid konden stellen en 
geprobeerd werd om ook de koeien los te maken. 
Het meeste indruk maakte het bezoek aan de 
boerderij van Bijdevaate onder de Zuiddijk. “We 
hebben de bewoners gewekt en gewaarschuwd, 
maar ze kozen ervoor om nog op de boerderij te 
blijven.” Dit is hen noodlottig geworden. “Later 
realiseerde ik me dat ik de laatste was die deze 
mensen nog in leven heb gezien.” Een andere 
gezin dat in een arbeiderswoning bij de boerderij 
woonde, gaf wel gevolg aan de waarschuwing en 
zij gingen mee met Adri de Goede en zijn ploeg 
naar Stellendam waar ze in een hotel werden 
opgevangen.
De Goede en de zijnen hebben nog meer mensen 
gewaarschuwd die nacht maar uiteindelijk 
moesten ze toch naar hun huizen in Stellendam.

Op zolder
Na verschillende dijkdoorbraken rond Stellendam, 
had het water ondertussen ook de Voorstraat 
bereikt. Natuurlijk spoedde Adri de Goede zich naar 
huis en hij trof zijn familie die zich in veiligheid 
had gebracht op de zolder aan. “Er was geen sprake 
van paniek, maar we hebben zoveel mogelijk 
spullen mee naar boven genomen. Zelfs een nieuwe 
fiets en een kachel! En natuurlijk eten, maar dat 
was niet zo’n succes. De kachel konden we niet 
gebruiken omdat het hout nat was geworden en de 
koeken konden we ook niet gegeten worden want 
die waren ook nat. De inhoud van de weckflessen 
was nog goed, maar we konden niet koken want we 
waren vergeten water mee te nemen, dus aan het 
petroleumstel hadden we ook niet veel.”

Als we Adri vragen hoe hij zich voelde op die zolder, 
antwoordt hij: “Koud en rottig en je zag het water 
stijgen.” Als we het onderkomen dat de familie 
had tijdens de ramp bij het interview bekijken, 
wijst Adri op een strip die zijn vader net onder de 
vloer op de trap had gezet. “Zo ver is het water 
gekomen.” Van het verblijf op de zolder herinnert 
hij ook nog wel leuke dingen. Toen de volgende 
ochtend boten door de Voorstraat voeren om de 
mensen uit hun huizen te halen, zagen ze vanuit 
hun schuilplaats dat uit het huis tegenover hen een 
tante van de familie van de bovenverdieping in de 
boot moest stappen. “Dit ging niet zo gemakkelijk 
en daar heb ik met mijn zussen toch wel even 
moeten lachen.”
Ze zaten boven een winkel en de voorkamer van 
hun huis. “Als ik door het trapgat naar beneden 
keek, zag ik ons orgel netjes op zijn rug door de 
kamer drijven. Toen het water zondag wat zakte, 
hoorde ik de blikken pannen en vergieten die aan 
de zolder hingen luid klapperen op de wind. Ook 
hing het vloerkleed over de lampen. Dat zijn dingen 
die me zijn bijgebleven.” Later werd de familie ook 
met behulp van een boot van de zolder gehaald 
maar niet voor dat Adri een buurvrouw op zijn rug 
via de goot naar hun zolder had gebracht. “Dit was 
wel een aanslag op mijn rug.”

Begeleiding
In het hotel in Stellendam werden veel mensen 
ondergebracht, daar ging in eerste instantie ook 
de familie De Goede naar toe. Adri vertelt dat 
daar op maandagochtend een jongen en een 
meisjes werden binnengebracht. Zij hadden de 
nacht in een boom doorgebracht en waren later 
pas gered. “Mijn broer, die hoofd van het Rode 
Kruis was, was betrokken bij de eerste hulp. Zij 
waren natuurlijk onderkoeld. Ze hadden sokken 
aan die als een plank om hun voeten zaten.” 
Het meisje -een dienstmeisjes dat bij één van de 
boeren had gewerkt- kwam uit Barendrecht en 
werd gereedgemaakt om naar een ziekenhuis 
in Rotterdam te worden vervoerd. “Ik kreeg de 
opdracht van mijn broer om bij haar te blijven 
tot ze goed verzorgd werd.” En zo verliet Adri 
Stellendam om daar pas tegen Pasen terug te keren.
Via verschillende adressen waar hij één of 

meerdere nachten kon slapen, onder meer in het 
Feijenoordstadion, kwam Adri terecht bij een 
tante in Waddinxveen en daar heeft hij een aantal 
maanden doorgebracht. Ook zijn ouders, die eerst 
in Brielle een onderkomen hadden gekregen, 
werden opgehaald en naar Waddinxveen gehaald. 
Veel mensen in een klein huisjes, “maar dat kon 
allemaal”, zo herinnert Adri zich. Daar werkte hij 
ook bij de plaatselijke smid. Uiteindelijk kon hij 
eind maart weer terug naar Stellendam en kon het 
grote opruimen beginnen.
Desgevraagd heeft hij geen last van trauma’s 
gehad na de ramp. “Misschien komt dat doordat 
ik geen lijken heb gezien.” Hij heeft alles kunnen 
verwerken, al was het behoorlijk confronterend 
toen hij bij terugkomst moest constateren dat meer 
dan zestig inwoners van het dorp de ramp niet had 
overleefd. “Die mensen heb ik allemaal gekend en 
dat maakt natuurlijk wel indruk…”

De Goede kijkt uit het raam waar hij en 
zijn familie de redding van mensen op 
de Voorstraat kon zien.



Journaliste Maja Peters uit Keulen kreeg de opdracht om 
de documentaire te maken. We vroegen haar waarom een 
Duitse zender zo geïnteresseerd is in de watersnoodramp 
van 1953. “Dat heeft meerdere redenen”, vertelt ze. 
“Een ervan is dat een redacteur van de WDR toevallig 
stuitte op een korte film over de watersnoodramp in 
Nederland. Omdat hij er zelf nog nooit van had gehoord 
en andere collega’s ook niet, wilde hij daar verandering in 
brengen. Vooral ook voor de vele mensen uit Nordrhein-
Westfalen, die als toerist naar Nederland gaan, is het 
interessant om dit verhaal te kennen. De andere reden 
was de overstroming in Duitsland in 2021, die veel 
mensen bewust maakte van de kracht van water. Het 
deed ze beseffen hoe belangrijk het is om intensiever om 
te gaan met preventieve maatregelen en de gevolgen van 
klimaatverandering.”

Ontroerend
Peters en haar team waren afgelopen jaar vier keer in 
Nederland om opnames te maken. “Soms meerdere 

dagen, soms maar één dag”, vertelt ze. “Ik was twee keer 
eerder in Nederland geweest om onderzoek te doen. We 
filmden onder meer in Oude-Tonge, dat was voor ons het 
uitgangspunt en een heel belangrijk deel van het verhaal. 
De herdenkingsdienst op 1 februari, ook al was deze kleiner 
vanwege corona, was zeer ontroerend en we voelden 
hoe levendig de herinnering nog is in dit dorp. Ook het 
verhaal van Dies van den Ouden was zeer indrukwekkend. 
We bezochten verder het Watersnoodmuseum, waar 
medeoprichtster Ria Geluk zeer behulpzaam was en 
we gingen naar de Oosterscheldekering. We bezochten 
Vlissingen en vergezelden een student uit Duitsland. 
In Yerseke waren we bij het NIOZ. We kregen veel 
historisch videomateriaal van ‘Beeld en geluid’ uit 
Nederland. Daarnaast gebruikten we enkele privé-foto's 
voor de documentatie. We hadden ook leuke contacten 
met Rijkswaterstaat, die altijd zeer behulpzaam was. 
Uiteindelijk hebben we veel meer informatie, foto's en 
verhalen verzameld dan we konden gebruiken. Maar dat is 
normaal, al is het vaak moeilijk om stukken te schrappen. 

Ons streven was een overzicht te geven dat goed te 
begrijpen is voor mensen zonder specialistische kennis en 
dat mensen van alle leeftijden zal aanspreken.”

Duitse hulp
“Voor onszelf was het heel interessant, dat het de eerste 
hulpmissie betrof van het Bundesamt für Technische 
Hilfe”, zegt Peters tot slot. “Dit is een in 1950 opgerichte 
Duitse organisatie voor rampenbestrijding. Na de 
watersnoodramp reisden de helpers naar Nederland, wat 
toen nog een een diplomatieke uitdaging was, slechts 
acht jaar na de oorlog. We hebben de zoon van een van 
de helpers ontmoet in Bonn, die ons vertelde over de 
herinneringen van zijn vader.”

Ze besluit: “Wij waren zeer onder de indruk van de 
openheid waarmee de hedendaagse getuigen en 
andere betrokkenen ons tegemoet traden. Ook van de 
behulpzaamheid in Oude-Tonge en andere plaatsen die 
wij bezochten. We denken met plezier terug aan deze 
tijd. Grote dank gaat verder uit naar Wim Harteveld, die 
een belangrijk contactpersoon voor ons was. Wij zullen 
er op 1 februari niet bij zijn, maar wij wensen u allen een 
geslaagde herdenking toe.”

Watersnood 70 jaar Ooggetuigen
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Piet Jacobs ( 94) neemt zich voor om zijn verhaal dit 
keer te vertellen zonder vol te schieten. Het lukt niet 
helemaal. Zelfs na 70 jaar maken de gebeurtenissen nog 
diepe indruk op hem.

Jacobs woont in 1953 met zijn ouders op een boerderij 
aan de rand van Achthuizen. Zijn zus Cor woont met 
haar man Nelis Buijs en drie kinderen in Battenoord. 
“Die nacht ging om kwart over twee de telefoon”, vertelt 
hij. “Het was Nelis met de vraag of we Cor en de kinderen 
wilden ophalen, want hij vertrouwde de situatie 
niet. Samen met mijn vader Arjaan ben ik richting 
Battenoord gereden. Nelis kwam ons al tegemoet. Op de 

Duivenwaardsedijk stapten Cor en de kinderen bij vader 
in de auto. Hij keerde zo snel mogelijk terug. Nelis en ik 
besloten te voet door de Pietersweg naar Battenoord te 
gaan. Maar halverwege zagen we het water al aankomen. 
Dus we renden terug naar de dijk en waren net op tijd 
weer bij de auto. We besloten om via Nieuwe-Tonge naar 
Battenoord te rijden.

Fataal moment 
Bij de Zeedijk kwam burgemeester Van Hofwegen ons 
tegemoet. Hij vroeg ons of we mensen naar Nieuwe-
Tonge wilden rijden. Nelis zei: 'Rij jij maar even heen 
en weer, daarna gaan we samen naar Achthuizen.' Het 

gezin Bruggeman stapte in de auto. Vader, moeder en 
drie jongetjes van twee, vijf en zes jaar oud. Al na 300 
meter kwam er zoveel water over de dijk, dat de uitlaat 
onder water kwam en de auto stil viel. Ik kon uitstappen 
aan mijn kant, maar Bruggeman kreeg aan zijn kant het 
portier niet open door het water en de wind. Ik probeerde 
de auto nog te duwen, maar die ging al behoorlijk heen 
en weer. Ik besloot terug te lopen. De mannen die nog op 
de dijk stonden, schoten te hulp. Ze probeerden met man 
en macht de auto vooruit te duwen, maar toen kwam het 
fatale moment. Een muur van water van wel twee meter 
hoog sloeg het stuk dijk weg en nam het gezin en twee 
van de helpers mee de diepte in.”

Nieuwe-Tonge 
Jacobs heeft een briefje in zijn handen. Hierop staan 
de namen en geboortedata van het gezin Bruggeman. 
“Ik kijk er elke dag naar”, verzucht hij. “We zagen 
het gebeuren. Stilzwijgend zijn we naar het huis 
van Luchtenburg gelopen. Daar hebben we de nacht 
doorgebracht. De volgende ochtend had het water zich 
een beetje teruggetrokken en enkele mannen besloten 
naar Nieuwe-Tonge te lopen. We hadden een lang touw 
bij ons en stokken om te voelen waar we konden lopen. 
Onderweg sloten mensen die aan de dijk woonden zich 
bij ons aan. In een lange stoet bereikten we het dorp. 
Nelis had een kennis, Jaap Breeman, die naast het 
gemeentehuis woonde. Daar zijn we naar toe gegaan. 
Ook Nieuwe-Tonge bleek zwaar getroffen. Vele mensen 
zaten bij elkaar in huizen op de dijken die waren blijven 
staan. Toen er uiteindelijk hulp kwam, werden eerst de 
vrouwen, kinderen en kwetsbaren meegenomen. Na vijf 
dagen konden ook wij mee met een rubberboot van het 
leger. Die bracht ons in de Langeweg in Middelharnis. 
Daar hebben we nog een nacht bij iemand doorgebracht. 
Daarna zijn we gaan lopen naar Achthuizen. Onderweg 
kregen we een lift van een vrachtwagen, die naar Stad 
aan 't Haringvliet ging.

Weerzien
Vanuit Stad gingen we via de gorzen aan de buitenrand 
van het eiland te voet naar Den Bommel. Daar werd juist 
de huisarts de kaai ingevaren. Die was in Achthuizen 
geweest. Hij bood aan om plaats te maken voor ons. 
Maar buiten de haven was de stroming zo hard, dat we 
afdreven naar Tiengemeten. De schipper kon de boot 
gelukkig draaien en dwars over de golven bereikten we 
de dijk in de buurt van huidige Schaapsweg. Daar stond 
heel toevallig Boer Mijs met een auto en die bracht 
ons in Achthuizen. De meeste mensen waren toen al 
geëvacueerd. Mijn ouders niet. Ze wilden wachten tot 
ze wat van ons hoorden. Dolblij waren we om elkaar 
weer te zien. We wisten immers al die tijd niks van 
elkaar. Mijn ouders zijn daarna geëvacueerd, maar ik 
ben gebleven. Onze tractor was gered en daarmee heb 
ik nog wekenlang kunnen helpen met het opruimen van 
kadavers.”

Piet Jacobs heeft lang niet over zijn ervaringen 
gesproken, maar met het verstrijken van de jaren is hij 
zijn verhaal gaan doen. Regelmatig heeft hij de graven 
van de familie Bruggeman bezocht en ook dit jaar is hij 
voornemens om er bloemen te leggen. Hij zal ze nooit 
vergeten.

Het verhaal van Piet Jacobs is ook onderdeel van 
de expositie Ooggetuigen van de Watersnood. Een 
permanente landschapstentoonstelling rondom 
Battenoord, waarin verhalen van ooggetuigen zijn 
opgenomen.

Ooggetuige Piet Jacobs vertelt:

De fatale evacuatie van Battenoord

BATTENOORD - In de loop van zaterdagnacht 1 februari 1953 hebben veel inwoners van Battenoord 

zich verzameld in het hooggelegen huis van polderopzichter Luchtenburg aan de Zeedijk. Het 

water staat gevaarlijk hoog. Om vier uur breekt de Zeedijk door. Het lijkt burgemeester Van Hofwegen 

verstandiger om de mensen naar het meer landinwaarts gelegen Nieuwe-Tonge te evacueren. Hij vraagt 

autobezitters uit dit dorp om naar Battenoord te komen. De evacuatie pakt fataal uit. Er vallen nieuwe 

gaten in de Zeedijk, juist als een stoet auto’s met evacués over de Battenoordsedijk rijdt. Piet Jacobs is 

één van de chauffeurs die het overleefde.

GOEREE-OVERFLAKKEE- Vorig jaar maakte een tv-ploeg van de Duitse WDR op 1 februari 

opnames van de rampherdenking in Oude-Tonge. Het was de start voor een documentaire over 

de watersnoodramp. In het afgelopen jaar werd onze regio nog meerderde malen bezocht en nu is 

de documentaire zo goed als klaar. Deze gaat niet alleen over de watersnoodramp zelf maar er is ook 

aandacht voor de wederopbouw, de hulpverleners, de Deltawerken en de klimaatverandering.

Door Mirjam Terhoeve

Door Mirjam Terhoeve

Duitse WDR zendt documentaire 
uit over de watersnoodramp

De crew van het WDR-team, 
Maja Peters is de tweede van rechts.

De documentaire is afgelopen vrijdag 
uitgezonden op de WDR en is op internet terug 
te kijken. De pagina is te bereiken door te 
googelen op 'WDR Holland in Not'.
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Watersnood 70 jaar Herdenken

De werkgroep ’70-Jarige herdenking watersnoodramp’ 
bestaat uit afgevaardigden van de gemeente en het 
Waterschap en leden van de Oranjevereniging en de 
dorpsraad van Oude-Tonge. Sandra Bouwer is Adviseur 
Kabinetszaken en vanuit haar functie al jarenlang 
betrokken bij de organisatie van de herdenkingen op 
het eiland. ”De gemeente faciliteert en ondersteunt de 
organisatoren van de herdenkingen”, legt ze uit. “Elk jaar 
worden er draaiboeken gemaakt voor de verschillende 
dorpen. Meestal stuur ik de concept-draaiboeken 
rond november naar de verschillende organisaties, die 
van daaruit aan de slag kunnen. Omdat dit jaar een 
jubileumjaar is, zijn we al eerder gestart. In Oude-Tonge 
krijgen we Koninklijk bezoek en daarom zijn we voor dit 
dorp zelfs al een jaar geleden begonnen.

“We zijn vorig jaar gestart met een videoboodschap van 
Joas de Boet naar het Koninklijk Huis”, vult Wim Harteveld 
aan. Hij is al jarenlang de ceremoniemeester in Oude-

Tonge. “Later heb ik, op persoonlijke titel, namens de 
mensen die de ramp hebben meegemaakt, nog een brief 
naar het Koninklijk Huis gestuurd en bovendien nog wat 
telefoontjes gepleegd. Afgelopen december kwam een 
delegatie van de RVD polshoogte nemen in Oude-Tonge 
en uiteindelijk kregen we het goede nieuws dat Prinses 
Beatrix bij de herdenking aanwezig zal zijn.”

Draaiboeken
“Bij een herdenking komt vaak meer kijken dan men 
denkt”, zegt Bouwer. “In de draaiboeken wordt aangegeven 
hoeveel kransenstandaarden er nodig zijn, of er licht en 
geluid nodig is en een spreekgestoelte. Wegafzettingen 
worden bekeken en dus moeten ook politie, ambulance 
en brandweer worden geïnformeerd. Verder maken we 
een persbericht en versturen we de uitnodigingen. Omdat 
het dit jaar ook Koninklijk bezoek betreft, is het deze keer 
nodig om een vergunning aan te vragen voor het plaatsen 
van een tent.”

“Uiteindelijk zijn er heel veel mensen bij de organisatie 
betrokken”, weten Bouwer en Harteveld. “Denk aan 
dorpsraden, Oranjeverenigingen, ooggetuigen, koren, 
Taptoe-blazers, kerken, het college van B&W, Provincie, 
Waterschap Hollandse Delta, de buitendienst, raadsleden, 
politie, (jeugd)brandweer, medewerker verkeer, boa’s, 
verkeersregelaars, communicatie en pers. Belangrijk is ook 
om de basisscholen erbij te betrekken. Ieder jaar wordt goed 
nagedacht op welke manier we dit kunnen invullen. Dit 
jaar gaan de leerlingen aan de slag met een werkstuk over 
de ramp, wat ze op 1 februari aan Prinses Beatrix zullen 
overhandigen.”

Bijzonder
Is het na al die jaren nog een uitdaging om de herdenkingen 
te organiseren? “ Absoluut”, zegt Harteveld beslist. “Al gaat 
er enorm veel tijd in zitten. Momenteel zo’n 20 uur in de 
week.” Ook voor Sandra Bouwer blijft het heel bijzonder om 
vanuit Kabinetszaken hieraan mee te werken. “Mijn opa was 
koster van de Katholieke kerk in Oude-Tonge ten tijde van de 
ramp. Uit verhalen hoor ik wat hem allemaal is overkomen. 
En dat was niet zo maar iets. Mijn vader was 12 met de ramp 
en heeft nooit willen vertellen wat hij heeft meegemaakt. Pas 
toen mijn zoon een spreekbeurt hierover wilde houden, heeft 
hij zijn opa geïnterviewd. Toen dat klaar was zei mijn vader: 
“Zo, dat was eens, maar nooit meer!” Dat zegt genoeg.”

In Stellendam worden jaarlijks 69 slachtoffers van de 
watersnoodramp uit de voormalige gemeente Goedereede 
herdacht. De organisatie van de herdenking ligt al vele jaren 
in handen van Petra Moyses, bijgestaan door haar broer en 
schoonzus. Vanwege het jubileumjaar wordt ook hier het 

Het gaat altijd om mensen en verbinding

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op 1 februari is het precies 70 jaar geleden dat de watersnoodramp 

plaatsvond en dus wordt daar deze keer extra aandacht aan geschonken. Oude-Tonge staat hierbij, 

als zwaarst getroffen dorp, centraal. Hoogtepunt van de herdenking vormt de aanwezigheid van prinses 

Beatrix. Om de dag zo goed mogelijk te laten verlopen wordt er op de achtergrond hard gewerkt aan de 

organisatie. We vroegen de werkgroep hoe dit wordt aangepakt.

Door Mirjam Terhoeve

programma iets uitgebreider 
dan in voorgaande jaren. Na 
twee jaar online herdenken is 
er dit jaar weer een reguliere 
bijeenkomst in Stellendam. 
Moyses is al sinds oktober al 
bezig met de voorbereidingen. 
“We hebben goed nagedacht 
over de invulling ervan en 
we proberen ook elk jaar de 
schoolkinderen uit het dorp 
erbij te betrekken. Ik merk dat 
er de laatste jaren steeds meer 
aandacht wordt gegeven aan 
de ramp en de invloed ervan op 
ons dorp en ons eiland. Er was 
altijd veel belangstelling van de 
ouderen voor de herdenking, 
maar die groep wordt steeds 
kleiner. Dan is het fijn om te 
merken dat ook steeds meer 
jongere mensen geïnteresseerd 
raken.”

Op 1 februari wordt de Ramp 
op zes locaties herdacht: In 
Oude-Tonge, Nieuwe-Tonge, 
Stellendam, Den Bommel, 
Middelharnis en Herkingen. Zie 
het volledige programma elders 
in deze bijlage.

Hoe worden de herdenkingen voorbereid?

Door Arco van de Ree 

Meestal borrelen de woorden vanzelf in haar 
op, maar dat geldt niet voor het gedicht ‘Op de 
schouders van het verleden’, dat ze in opdracht 
van waterschap Hollandse Delta schreef. “De 
herdenking van de Watersnood is een speciale 
gelegenheid en het gedicht moet veel mensen 
kunnen bereiken.” Heel wat anders dus dan 
haar andere gedichten, die min of meer vanzelf 
ontstaan als een ‘expressie van een impressie’. 
“Dit was toch meer puzzelen en construeren en 
dat is een heel ander schrijfproces.”

Naast het dichterschap is ze ook actief bezig 
met tekenen, schilderen, mantelzorg, coaching, 
therapie en begeleiding bij re-integratie. 

REGIO - Schrijven is een tweede natuur 

van Sabine Alders-du Bosc (64) uit 

Strijen. “Als klein meisje was ik al met 

taal bezig, ik weet niet anders of het is er 

altijd geweest.” In 1989 bracht ze haar 

allereerste dichtbundel uit, maar niet alles 

haalt de drukpers. “Veel werk verdwijnt 

in een spreekwoordelijke la en komt soms 

pas jaren later weer tevoorschijn.”

Mensen met elkaar verbinden 
is de rode draad die in alle 
activiteiten terugkomt. Ook in 
het gedicht ‘Op de schouders 
van het verleden’ gaat het niet 
alleen om herdenken, maar ook 
om doorgeven. “We moeten 
bewust omgaan met het water 
en onze leefomgeving, anders 
verknallen wij het voor volgende 
generaties.” Een belangrijk 
puzzelstukje was dus om 
heden en verleden aan elkaar 
te koppelen. Het waterschap 
dankt zijn bestaansrecht onder 
andere aan vreselijke rampen 
zoals die van 1953. “Wij kunnen 
in het hier en nu leven, omdat de 
problemen van toen zijn opgelost. 
Dat geeft aan hoe belangrijk 
water en veiligheid zijn voor een 
gemeenschap.” En daarmee is de 
cirkel rond. “Het gaat altijd om 
mensen en verbinding.”

Met zo min mogelijk woorden zo 
veel mogelijk zeggen, dat is de 
uitdaging voor Sabine. “Rijmen 
is niet echt een voorwaarde, als 
een tekst maar metrum en ritme 
heeft.” Het resultaat van haar 
inspanning is een gedicht dat 
zowel beschouwend als betrokken 
is. Het gedicht is geschreven uit 
het gezichtspunt van mensen 
die de Ramp hebben overleefd, 
maar zich ook bewust zijn van de 
huidige problemen met water. Of 
die boodschap overkomt? “Dat is 
aan de lezer om te ervaren.”

Op de schouders  
van het verleden
Vandaag staan we op de schouders van het verleden
en zien om naar wat ons hier bracht.
Niet zacht, niet onverwacht,
maar met moed en vastberadenheid
zijn we voortgegaan in de tijd
tot waar we vandaag mogen zijn, in vertrouwen.
Na verdronken verdriet
en pijn om wat ieder achterliet.

Hier staan we met trots en durven te zien,
dat we eerst moesten leren
om het tij te keren en te anticiperen,
met durf en daadkracht,
met kennis en creativiteit.
Nu wacht ons een nieuwe tijd.
Wijzer weten, door schade en pijn,
dat we mét het water moeten zijn
en op de golven van verandering vertrouwen,
opdat we samen een toekomst kunnen bouwen
dienstbaar aan land en water
voor nu en later.

Sabine K. Alders-du Bosc
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 burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman
19.15 uur Overige krans- en bloemleggingen
19.20 uur Oplezen namen van de slachtoffers 
 en leggen van rozen
19.25 uur Spelen van Taptoe door Maurits Leentvaar, 
 gevolgd door één minuut stilte
19.27 uur Koraal door ensemble groep van “De Hoop”
19.30 uur Afsluiting herdenking en defilé langs 
 monument
19.31 uur Tocht terug naar De Rank/Hervormde kerk
20.00 uur Pianospel door Jurrien van Kooten en 
 fotopresentatie van de Ramp

 Tentoonstelling schilderijen door groepen 7/8 
 van de scholen o.l.v. Marjolein Klapwijk

20.10 uur Spoken Word/poëzie van Petra Moijses
20.20 uur Muzikale bijdrage door muziekgroep 
 Music Connect GO       
20.30 uur Koffiemoment in De Rank

Nieuwe-Tonge, Hervormde kerk, 
locatie monument Finlandplein en Ons Dorpshuis
ook te volgen via https://www.youtube.com/@
hervormdegemeenteNieuweTonge

19.00 uur Herdenkingsdienst in de Hervormde Kerk,
 Kerkring 29
19.50 uur Stille tocht naar het watersnoodmonument 
 Finlandplein
20.05 uur Welkomstwoord door 
 Anne-Karin Guijt-Holleman
20.10 uur Bijdrage door leerlingen basisschool
20.15 uur Toespraak en kranslegging door 
 wethouder Daan Markwat
20.25 uur Spelen van Taptoe door Elza Braber, 
 gevolgd door eén minuut stilte|
20.30 uur Overige krans- en bloemleggingen
20.40 uur Bijdrage door leerlingen basisschool
20.50 uur Koffiemoment in Ons Dorpshuis, 
 Korteweegje 14

Den Bommel, ‘Bij de Bron’ en monument Voorstraat 
19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst in gebouw 
 “Bij de Bron”, Voorstraat 25
19.05 uur Welkomstwoord door Rien Bakelaar
19.50 uur Wandelen naar het herdenkingsmonument
20.00 uur Oplezen namen van de slachtoffers door 
 de Jeugdbrandweer
20.05 uur Kranslegging door wethouder 
 Berend Jan Bruggeman
20.10 uur Spelen van Taptoe, gevolgd door 
 één minuut stilte
20.11 uur Overige krans- en bloemleggingen
20.30 uur Koffiemoment in “Bij De Bron”

GOEREE-OVERFLAKKEE – Dit jaar is het 

70 jaar geleden dat de Watersnoodramp 

plaatsvond. Op woensdag 1 februari zijn er zes 

herdenkingsbijeenkomsten van de Watersnoodramp 

in de gemeente Goeree-Overflakkee. 

Bij de herdenking in Oude-Tonge is Hare Koninklijke 
Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden aanwezig. De 
herdenkingen zijn een goed moment om stil te staan bij de 
enorme gevolgen. Eenieder is van harte welkom om een 
van deze bijeenkomsten bij te wonen. Alle programma’s en 
andere activiteiten om de Watersnoodramp te herdenken 
staan op www.goeree-overflakkee.nl/70jaarnaderamp.

De tijden en programma’s van de zes herdenkingen zijn als 
volgt:

Oude-Tonge, R.K. kerk, begraafplaats 
Heerendijk en hotel-restaurant Lely
09.00 uur Inloop R.K. Kerk O.L.V. Hemelvaart, 
 Nieuwstraat 8
09.50 uur Deuren kerk sluiten, voor komst Prinses 
 Beatrix
10.00 uur Welkomstwoord door Wim Harteveld
10.05 uur Muziekmoment Koor St. Cecilia
10.10 uur Toespraak burgemeester 
 Ada Grootenboer-Dubbelman
10.15 uur Persoonlijk verhaal door Jo Tanis-Meijer
10.25 uur Muziekmoment Duo Voci
10.30 uur Toespraak Commissaris van de Koning, 
 drs. Jaap Smit
10.35 uur Verhaal door schoolkinderen en 
 overhandiging werkstuk
10.50 uur Einde herdenkingsdienst
11.00 uur Stille tocht naar begraafplaats Heerendijk
11.20 uur Welkomstwoord door Wim Harteveld
11.21 uur Kranslegging door burgemeester 
 Ada Grootenboer-Dubbelman en 
 Commissaris van de Koning, drs. Jaap Smit
11.30 uur Spelen van Taptoe door 
 Marieke de Jong-Koppenaal, gevolgd 
 door één minuut stilte
11.35 uur Overige krans- en bloemleggingen
11.40 uur Wandeling langs de graven
11.50 uur Koffiemoment in hotel-restaurant Lely, Kaai 14

Middelharnis, wijkcentrum en 
begraafplaats Rottenburgseweg
13:45 uur Verzamelen in wijkcentrum Middelharnis 
 Doetinchemsestraat 27
13:50 uur Stille tocht naar begraafplaats Rottenburgseweg
14:00 uur Welkomstwoord door Dammis Vroegindeweij
14:05 uur Toespraak en kranslegging door wethouder 
 Jaap Willem Eijkenduijn

14:15 uur Voordracht gedichten en bloemleggingen 
 door leerlingen van basisscholen
14:30 uur Persoonlijk verhaal door Peter Visser
14.40 uur Oplezen namen van de slachtoffers door 
 Karla Verolme
14:45 uur Spelen van Taptoe door Arie Noordijk, 
 gevolgd door één minuut stilte
14:50 uur Overige krans- en bloemleggingen
14.55 uur Persoonlijk verhaal en dankwoord door Ko Vis
15:05 uur Koffiemoment in wijkcentrum Middelharnis

Herkingen, voor de coupure, Kaaidijk en Ons Huis
19.00 uur Welkomstwoord door voorzitter Dorpsraad 
 Herkingen bij de coupure, Kaaidijk.
19.05 uur Onthulling gedenksteen wederopbouw 
 Herkingen door kinderen toenmalig 
 burgemeester Van Heijst
19.10 uur Voordracht gedichten door 
 leerlingen basisschool
19.20 uur Persoonlijk verhaal verteld door 
 een oud-bewoner van Herkingen
19.30 uur Toespraak en kranslegging door 
 wethouder Henk van Putten
19.40 uur Spelen van Taptoe, gevolgd door 
 één minuut stilte
19.45 uur Overige krans- en bloemleggingen
19.55 uur Koffiemoment in Ons Huis, Kaaidijk 26

Stellendam, De Rank en monument Brielsestraat
18.45 uur Verzamelen in De Rank, Bosschieterstraat 4
18.50 uur Stille tocht naar watersnoodmonument 
 Brielsestraat
19.00 uur Welkomstwoord door Petra Moijses
19.05 uur Toespraak en kranslegging door 
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OUDE-TONGE - Vorig jaar werden zes panelen 

onthuld bij de rampbegraafplaats aan 

de Heerendijk in Oude-Tonge. Deze vertellen 

middels foto’s, korte teksten en aangrijpende 

citaten het verhaal van de ramp in Oude-Tonge. 

Er was meteen al een plan om hier ook een 

wandelroute aan te koppelen. Wim Harteveld 

is daar al enige tijd druk mee bezig. Hij wordt 

hierbij ondersteund door de dorpsraad en door de 

ambassadeurs van de watersnoodramp, Jaap van 

Nieuwenhuizen en Chantal van Burg.

De route start vanaf de rampbegraafplaats. Daar komt 
een paneel met daarop informatie, de route en een 
QR-code, die men kan scannen met de telefoon(zie 
foto). Langs de gehele route komen bordjes met het 
logo en een QR-code. Na het scannen met de telefoon 
verschijnen er foto’s en meer informatie over de locatie 
waar men zich bevind. Als men bijvoorbeeld de code 
op het bordje in de Nieuwstraat scant, verschijnen er 
foto’s en informatie over de Nieuwstraat in 1953. Ook 
worden er links aan gekoppeld, die verwijzen naar 
(nog) meer achtergrondinformatie en/of verhalen, 
die je ter plaatse of later thuis nog eens rustig kan 
nalezen. Harteveld en de ambassadeurs verzamelen 
momenteel alle informatie en de verhalen. Patrick 
van Kouteren van de dorpsraad zal hen helpen met de 
QR-codes. Zodra de route gereed is en de bordjes zijn 
geplaatst, wordt dat kenbaar gemaakt. Op dit moment 
van schrijven is alles echter nog in bestelling, maar 
men hoopt dat de bordjes en het paneel rond of kort na 
1 februari geplaatst zullen zijn.

Wandelroute  
Watersnood- 
ramp door 
Oude-Tonge

Ooggetuigen vertellen hun verhaal  
in het landschap rond Battenoord 

BATTENOORD - “Het waren nu steile watermassa’s van ongeveer 2 meter hoog, 

die op ons afkwamen en zich niet van boven naar beneden ontlastten”, zegt 

Piet Jacobs. “Precies hetzelfde beeld, zoals ik de Niagara-waterval van een plaatje 

ken.” Wat zich op 1 februari 1953 in en rond Battenoord afspeelde is bijna niet te 

bevatten. Hier verdronken 55 mensen.

Tekst en foto: Kees van Rixoort

Battenoord is nu een plaats van herinnering. 
Er is sinds mei 2018 een wandelroute 
van 3,3 kilometer: ‘Ooggetuigen van de 
Watersnood’. Al wandelend besef je wat 
hier is gebeurd. Onderweg staan elf fraaie 
zuiltjes met daarin verwerkt de portretten 
van ooggetuigen. Via een QR-code zijn hun 
verhalen te beluisteren.

Het zijn verhalen die ooggetuigen in 1953 
op verzoek van burgemeester Chris van 
Hofwegen van Nieuwe-Tonge aan het papier 
toevertrouwden. Daarnaast: verhalen van 
kinderen die de ramp meemaakten en het 
verhaal van een vliegenier die op maandag 
2 februari 1953 een verkenningstocht 
uitvoerde boven het onder water staande 
Goeree-Overflakkee.

Beseffen wat hier gebeurd is
“Het is gelukt om Battenoord tot een 
plaats van herinnering te maken”, 
aldus Willem van der Ham. Volgens 
de initiatiefnemer van de permanente 
landschapstentoonstelling ‘Ooggetuigen van 
de Watersnood’ – en schrijver van het boek 
met dezelfde naam – was de dijkdoorbraak 

bij Battenoord verantwoordelijk voor een 
groot aantal slachtoffers op Flakkee. “Dat 
moeten we een plaats geven, onder andere 
door mensen te laten beseffen wat hier is 
gebeurd.”

Al wandelend kan dat dus. De route 
start op de dijk van Battenoord. Via de 
Klinkerlandse Zeedijk, de Sint Pietersweg, 
de Battenoordsedijk en de Havenweg keer je 
terug in Battenoord. Bij het haventje staat 
een bord met informatie en de route.

De wandelroute/landschapstentoonstelling 
was een project van de toenmalige 
erfgoedlijn Goeree-Overflakkee. 
‘Ooggetuigen van de Watersnood’ is mede 
mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-
Holland, de gemeente Goeree-Overflakkee, 
het waterschap Hollandse Delta en de 
vereniging van recreatieondernemers op 
Goeree-Overflakkee (VEERO).
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Programma

Herdenkingsbijeenkomsten Watersnoodramp op Goeree-Overflakkee

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee



GOEREE-OVERFLAKKEE - Onheilspellende 

roffelende pauken kondigen de Ramp aan. 

Dan volgen de trompetten, als signalen, een korte 

declamatie en dodenherdenking, het gezongen 

‘Heer ontferm u’ en een minuut stilte. Daarna: 

het reveille, een loflied en andere koorzang. Dat 

is de Delta-Symphonie in een notendop. Gerrit 

Zoon componeerde het stuk ter gelegenheid van de 

herdenking van de Watersnood in 1973.

Door Kees van Rixoort

De Delta-Symphonie ‘voor koor, orgel, sopraansolo, 3 
trompetten in Bes en pauken’ is twintig jaar na de Ramp 
twee keer uitgevoerd, op 3 februari 1973 in Oude-Tonge 
en op 10 februari 1973 in Middelharnis. De opbrengst 
van de concerten was voor het Rode Kruis, als blijk van 
erkentelijkheid voor de hulp tijdens de Watersnood.
In 1978, bij de vijfentwintigjarige herdenking, is de Delta-
Symphonie nogmaals uitgevoerd, namelijk op 4 februari in 
Oude-Tonge. Dit in bijzijn van onder anderen Commissaris 
van de Koningin Vrolijk en de minister van Verkeer en 
Waterstaat Tuijnman.

Herdenkingsconcert 1953-1978
Van dit concert is, onder de noemer van 
Herdenkingsconcert 1953-1978, een lp opgenomen. 
De uitvoering van het muziekstuk, dat ongeveer een 
halfuur duurt, was in handen van mannenkoor Ons 
Koor, dameskoor Ons Koortje, de bekende sopraan Maja 
Schermerhorn, die de solo zong, en de instrumentale 
solisten Jan van Dijk (orgel), Hans Kom, Henk Mackloet, 
Arie Noordijk (trompet) en Martin Vonk (pauken). 
Mevrouw E.L. Kommers-Verschoore de la Houssaye 

verzorgde de declamatie. Het geheel – ook andere 
muziekwerken klonken om een avondvullend programma 
te krijgen – stond onder leiding van Gerrit Zoon.
Zoon had de Delta-Symphonie ruim vijf jaar eerder 
gecomponeerd, nadat hij tijdens een bezoek aan de 
Deltawerken onder de indruk was gekomen van de 
grootsheid van dit antwoord op de Ramp. "Van toen af aan 
wist ik dat ik een symfonie ging schrijven en wist ik precies 
hoe die zou worden", zegt hij in het Eilanden-Nieuws van 
8 december 1972.  "De toonzetting is echter toch wel een 
langdurig werk geweest."

Ellende en herleving
De krant presenteert de Delta-Symphonie als "een 
samenklank van ellende en de daarop volgende herleving, 
waarbij de Almacht van de Schepper centraal zal staan". 
Verschrikking, hoop, troost, veerkracht en dankbaarheid – 
daar draait het om in het religieus getinte muziekstuk.
Het plan om de Delta-Symphonie zeventig jaar na de 
Watersnood wederom uit te voeren, bleek ten langen 
leste niet uitvoerbaar. De verwachting is dat het stuk op 
een later moment, mogelijk rond 1 februari 2024, live te 
horen zal zijn. Dat meldt een werkgroep, onder de vlag van 
Stichting Podium, die de nalatenschap van Gerrit Zoon 
onder het stof vandaan wil halen en in leven houden.
Gerrit Zoon (1918-1997) was een musicus pur sang. Hij 
dirigeerde koren, bespeelde vele jaren het orgel van de 
hervormde kerk te Sommelsdijk en componeerde muziek, 
veelal voor koren. Ook nationaal en zelfs internationaal had 
Zoon een zekere bekendheid.

Muzikale erfenis
Operazanger Henk Kreukniet (1940) heeft zijn carrière, die 
hem ook over de landsgrenzen in bijvoorbeeld Duitsland 
en Hongarije bracht, te danken aan de Sommelsdijkse 
musicus. Momenteel heeft hij de muzikale erfenis van 
Gerrit Zoon in beheer. Die bestaat voornamelijk uit 
manuscripten.
De werkgroep bereidt de overdracht van een en ander 

voor. Later dit jaar zal 
het Streekarchief Goeree-
Overflakkee de manuscripten 
van Zoon in ontvangst 
nemen. De werkgroep wil 
dat deze muzikale erfenis 
toegankelijk blijft en dat 
er uitvoeringen van Zoons 
werken zullen plaatsvinden. Dit alles met als doel dat de 
nalatenschap van Gerrit Zoon voortleeft.
Ditzelfde doel heeft de werkgroep voor ogen bij het 
‘aankleden’ van de overdracht aan het Streekarchief 
Goeree-Overflakkee met een documentaire en een 
publicatie over Gerrit Zoon en zijn betekenis.

Watersnood 70 jaar Herdenken
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Fotografe Robin de Puy 
verbeeldt het heftige  
verhaal van de Ramp

GOEREE-OVERFLAKKEE – In het boek ‘Waters’ portretteert 

fotografe Robin de Puy circa dertig bewoners van Goeree-

Overflakkee. De meeste geportretteerden hebben de Watersnoodramp 

van 1953 meegemaakt. Daarnaast zijn bewoners in beeld gebracht 

die opgroeiden in de schaduw van wat hun ouders of grootouders 

meemaakten.

Door Kees van Rixoort

In ‘Waters’ staan niet alleen foto’s, maar komen ook de verhalen naar voren. 
Robin de Puy: “Samen met Maria Barnas heb ik een document gemaakt over de 
Ramp. Er is niet gekozen voor interviews, maar voor korte, bondige teksten met 
een rake, poëtische inslag. Foto’s en teksten zijn mooi in balans. Alle verhalen bij 
elkaar vormen het verhaal van de Ramp.”

Verdriet en troost
“Gedachten en herinneringen overlappen elkaar, maar iedereen heeft zijn eigen 
verdriet. Verdriet dat in het boek in sommige gevallen voor het eerst wordt 
uitgesproken. Verdriet dat men niet alleen hoeft te dragen. Maar ook de troost 
komt naar voren. ‘Waters’ is een lief boek, waardoor men zich getroost kan 
voelen”, aldus de fotografe, die zelf opgroeide in Oude-Tonge.

Leren van toen
Er is bewust voor gekozen om ook jongere generaties – van na de Ramp – in beeld 
te brengen en te laten vertellen. “Waterdreiging is echt iets van deze tijd. Laten 
we leren van toen, alsjeblieft. Veel mensen leggen de link niet tussen toen en 
nu, maar de Ramp is in veel gevallen maar één of twee generaties geleden. Het is 
belangrijk om te weten hoe jonge mensen van toen omgingen met waterdreiging. 
Daar kun je veel van leren.”

Verbonden met die plek
Robin de Puy woont allang niet meer in Oude-Tonge. “Maar mijn leven is wel 
verbonden met die plek”, zegt ze. “Ik zag er best tegen op om met ‘Waters’ aan 
de slag te gaan, want ik was bang voor de heftigheid van het verleden. Je brengt 
mensen, hoe liefdevol ook bedoeld, terug in hun herinnering, en dat kan pijnlijk 
zijn. Traumatisch. De Ramp is en blijft een intens heftig verhaal.”

Uit eigen ervaring
De uitgave van ‘Waters’ is mogelijk gemaakt door de gemeente Goeree-
Overflakkee. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbeldam: “Er is nu, zeventig 
jaar na de Ramp, nog een aantal mensen dat het verhaal uit eigen ervaring kan 
vertellen. Die kans hebben we willen benutten. Het is mooi dat Robin de Puy, 
oud-inwoonster van Oude-Tonge en een van de beste fotografen van Nederland, 
samen met Maria Barnas een boek heeft gemaakt dat iets toevoegt aan wat er al 
is.”

Zo blijft het actueel
“Het boek bevat – natuurlijk – veel foto’s, ook van jonge mensen. Om te laten 
zien dat de problematiek rond het water van alle tijden is. De natuur is machtig 
en krachtig. We moeten altijd alert zijn en leren van wat er is gebeurd. In het boek 
komt dat tot uiting in de combinatie van ooggetuigen en jonge mensen. Zo blijft 
het actueel. Het is goed dat ‘Waters’ verschijnt en het is echt een boek dat je in je 
boekenkast wil hebben staan.”

Blijven herdenken
Omdat we, zoals de burgemeester zegt, “nooit mogen vergeten wat er is gebeurd 
in 1953”, is de gemeente Goeree-Overflakkee ook weer als vanouds betrokken 
bij de herdenkingen op 1 februari. De gemeente doet dat door te faciliteren en 
door bestuurders af te vaardigen om kransen te leggen. Ada Grootenboer: “Het 
is belangrijk om de slachtoffers te blijven herdenken en daarnaast aandacht te 
blijven vragen voor de hulpverleners.”

‘Waters’ is verkrijgbaar in de boekhandel vanaf 24 januari. Het boek, een 
hardcover, is uitgegeven door Hannibal, telt 144 pagina’s en kost 39,95 euro. 
ISBN 978 94 6466 619 9.
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Ook melkkannen en agenda herinneren aan 1 februari 1953
De voorwerpen herinneren aan de Ramp. Uiteraard is zeventig niet een 
willekeurig aantal. Met ‘Ik ben van 1953’ sluit het Watersnoodmuseum 
aan bij de herdenking van de Ramp die op 1 februari zeventig jaar geleden 
plaatsvond.

“Het gaat vooral om de verhalen achter de voorwerpen”, zegt Siemco 
Louwerse, directeur van het museum in Ouwerkerk. Ook vanuit Goeree-
Overflakkee zijn voorwerpen geschonken voor de expositie, zoals de 
melkkannen van Ina Mackloet-de Korte en het dagboek van mevrouw J.A. 
Vijfhuizen-de Munck.

Melkkannen 
In de rampnacht schrok de familie van Ina Mackloet-de Korte wakker toen 
het water hun huis aan de Julianastraat in Oude-Tonge bereikte. De 8-jarige 
Ina vluchtte samen met haar ouders, oudere broer en jongere zusje naar 
het dak. Even later dreef een dak langs van de ingestorte huizen. Ze wisten 
het met succes tegen te houden en stapten op dit vlot. Net op tijd: direct 
erna stortte hun huis in. De modderstroom sleurde het vlot mee en Ina viel 
daarbij in het water. Ina’s broer wist haar weer op het vlot te trekken en te 
reanimeren. “Ik dacht dat dit het einde was. Ik ben erg dankbaar dat ik dit 
verhaal kan navertellen”, blikt ze terug. Uiteindelijk kwamen 65 mensen uit 
dezelfde straat om het leven.

Bij het instorten van Ina’s huis viel een muur over de kelder. Daardoor bleef 
alles wat erin lag gespaard, inclusief de twee melkkannen, die haar ouders 
op 1 augustus 1929 als trouwgeschenk hadden gekregen.

Dagboek
Mevrouw J.A. Vijfhuizen-de Munck, 19 jaar oud tijdens de Ramp, verloor 
haar zwager en zus, Frans en Sien van Erkel. Zij kwamen met hun vier 
kinderen om het leven in Battenoord. Mevrouw Vijfhuizen-de Munck 
schreef haar herinneringen aan de Ramp op in een kleine agenda. Haar 
zoon Cees heeft deze altijd bewaard, totdat hij deze vorig jaar aan het 
Watersnoodmuseum schonk.

OUWERKERK – In het derde caisson van het Watersnoodmuseum is vanaf 1 februari 

de tijdelijke expositie ‘Ik ben van 1953’ te zien. De expositie bestaat uit zeventig 

voorwerpen die zijn aangeleverd vanuit het gebied dat in 1953 onder water kwam te staan.

Tekst: Kees van Rixoort | Foto's: Watersnoodmuseum/Yara Jimmink

De Delta-Symphonie van Gerrit Zoon herdenkt Ramp en toont veerkracht

Ina Mackloet-de Korte met de melkkannen.

Cees Vijfhuizen toont de agenda van zijn moeder.



Jan Bonjer: "We moeten ruimte
 bij dijken vrijhouden om in de toekomst 

de dijken te kunnen verzwaren." 
Foto: Remie Kranendonk | REEM)

Dijkgraaf Bonjer " In de Springertduinen op de kop 
van Goeree zorgt de natuur zelf voor een robuustere 

bescherming tegen het water." (Foto: nickfranken.com)
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“Het werk bij het waterschap is een mooie maatschappelijke 
missie. Ons werk was altijd al relevant, en wordt alleen 
nog maar relevanter.” De taak van het waterschap is het 
verzorgingsgebied – waar Goeree-Overflakkee onder valt – 
veiligstellen en leefbaar houden. Belangrijke taak daarbij 
is waterveiligheid: bijvoorbeeld het onderhoud van dijken. 

Daarnaast zorgt het waterschap ook voor waterzuivering 
van de 850.000 inwoners in het gebied. “De Zuid-Hollandse 
eilanden zijn een erg mooi en interessant gebied. We leven 
in de monding van Rijn en Maas. Je kan er alles vinden: 
polders, duinen, bossen, bebouwde omgeving, industrie… 
het is een gebied met een enorme dynamiek.”

Waterbom
“Als het gaat om waterveiligheid, denken we vaak aan 
water dat afkomstig is van de zee: zeespiegelstijging 
dus. Maar de essentie van klimaatverandering is dat het 
water van drie kanten komt. Allereerst komt het van 
‘voren’, de zee. Denk aan de ramp van 1953. Daarnaast 
komt het water van ‘achteren’: vanuit de grote rivieren. 
Hierbij kun je denken aan 1992 en 1995, toen er veel 
water in de rivieren stond en verschillende gebieden 
geëvacueerd moesten worden. Gelukkig zijn er geen 
slachtoffers gevallen. En als derde komt het water van 
boven, kijk naar Limburg in 2021. We hebben te maken 
met piekbuien: grote buien die heel geconcentreerd 
boven een bepaald gebied vallen. Eigenlijk een soort 
waterbom.”

Hoewel het interview vooral een vooruitblik zou 
moeten zijn, duikt de dijkgraaf eerst de geschiedenis in. 
“De ramp van ’53 was een wake-up call. Na de oorlog 

GOEREE-OVERFLAKKEE - “Inmiddels heb ik de herdenking op Oude-Tonge twee keer meegemaakt. 

Als ik samen met burgemeester Grootenboer dan een rondgang langs de graven maak, dan houden 

we het niet droog. Je ziet de enorme impact: jong en oud, geïdentificeerd en niet. Daar haal ik mijn 

opdracht op voor de toekomst.” Aan het woord is Jan Bonjer, sinds mei 2020 dijkgraaf bij waterschap 

Hollandse Delta. “Waterveiligheid is een taak van iedereen.” 

Door Erwin Guijt

hadden de wederopbouw en de voedselvoorziening 
prioriteit. De ramp liet zien dat waterveiligheid 
ook een prioriteit moet zijn, en dat je tijdig actie 
moet ondernemen. Nu zorgt klimaatverandering 
ervoor dat we ons weer extra moeten bewapenen 
tegen de elementen. Nederland is extra kwetsbaar, 
omdat het laag ligt én nog steeds te maken heeft met 
bodemdaling.”

Verdedigingsstrategieën
In 2017 kwamen er nieuwe normen voor 
dijkveiligheid. Tot die tijd werd nog gewerkt met 
de normen van na de Watersnoodramp. “Op basis 
van de nieuwe normeringen zijn we bezig om alle 
waterkeringen in Nederland aan te passen. In 2050 
moet dat allemaal rond zijn. Kosten? Tweeënhalf 
keer de kosten van de aanleg van de Betuwelijn. 
Dat zegt iets.” Dan volgt toch de vooruitblik. 
“We geven als Nederland nu miljarden uit aan 

Dijkgraaf Jan Bonjer: 

“We zijn waterveiligheid te veel 
als vanzelfsprekend gaan ervaren”

hoogwaterbescherming. Tot aan het jaar 2050 hebben 
we het water dat vanaf de zee en de rivieren komt onder 
controle. De onzekerheid begint in de periode tussen 
2050 en 2100. Er is nu namelijk niet bekend met welke 
mate van zeespiegelstijging we precies moeten rekenen. 
Waarschijnlijk gaat het om een stijging van tussen de 
70 en 170 centimeter. Dat heeft heel veel impact, en op 
basis daarvan moeten we nadenken over wat nodig is 
voor de komende periode.”

“Het hoogwaterbeschermingsprogramma is primair 
gericht op dijken. We moeten daarbij realiseren dat 
dijken ophogen geen oneindig proces is. Een hogere 
dijk is bijvoorbeeld ook een bredere dijk, daar moet 
ruimte voor zijn. Regelmatig hebben we discussies 
met gemeenten en projectontwikkelaars, omdat wij 
adviseren niet dichtbij dijken woningen te bouwen. We 
moeten ruimte bij dijken vrijhouden om in de toekomst 
de dijken te kunnen verzwaren als dat nodig mocht 
zijn.” De dijkgraaf benadrukt nogmaals dat er echter 
een grens zit aan dijkophoging. Daarom pleit hij ervoor 
om na te denken over andere methoden. Heeft hij 
voorbeelden? “Denk aan het creëren van kunstmatige 
eilanden voor de kust die dienstdoen als golfbrekers. 
Vaak wordt dat als luchtfietserij gezien, maar we 
zullen écht na moeten denken over alternatieve 
verdedigingsstrategieën. Ook het herstellen van 
schorren en slikken kan een optie zijn. Of een systeem 
van dubbele dijken, waarbij het gebied tussen de dijken 
gebruikt wordt voor landbouw of natuurontwikkeling. 
Daarover worden regelmatig verhitte discussie gevoerd, 
want in dit land ligt ruimte niet voor het oprapen.”

Niet negeren
Al met al voorziet Bonjer dat de verdediging van ons 
land tegen de zee meer ruimte in beslag zal gaan 
nemen. “Daarbij kunnen we denken in technologische 
oplossingen, maar het is ook goed zoveel mogelijk te 
werken mét de natuur. Zie bijvoorbeeld het project 
in de Springertduinen op de kop van Goeree. Daar 
zorgt de natuur zelf voor een robuustere bescherming 
tegen het water. ‘Moeder natuur is de beste ingenieur’, 
zogezegd.”

Ziet hij het water als vriend of als vijand? Hij glimlacht 
even. “Goede vraag. Het is beide waar. Zonder water 
had Nederland niet kunnen bestaan. We hebben 
door de eeuwen heen leren leven met het water. Dat 
konden we heel lang heel goed. Iedereen werd er ook 
bij betrokken. Men leefde dichter bij het water. Met 
de komst van de Deltawerken kwam het dogma dat 
alles maakbaar was en wij alles konden beheersen. 
Door klimaatverandering beseffen we weer: het ís niet 
volledig maakbaar. We moeten weer opnieuw leren 
leven met het water. Enerzijds mogen we het water 
omarmen, het brengt veel moois, maar anderzijds 

moeten we waakzaam blijven. De kracht van het water 
valt niet te negeren of te veronachtzamen. Zie de 
Watersnoodramp, maar ook de situatie in Limburg twee 
jaar terug.”

Verwend en vervreemd
“We zijn waterveiligheid te veel als 
vanzelfsprekendheid gaan ervaren. Lang is gedacht 
dat de waterschappen en Rijkswaterstaat het zelf 
wel zouden oplossen. Mijn boodschap is echter: 
klimaatverandering is zó ingrijpend dat wij het 
als waterschap niet meer alleen kunnen oplossen. 
We zullen als overheid daarin ook meer moeten 
samenwerken. En zelfs dan kunnen we overlast niet 
altijd meer voorkomen. Ik ben opgegroeid in Warmond, 
waar toen ik klein was laarzen voor iedereen onder 
de trap klaarstonden. Blank staande straten waren 
in de jaren vijftig en zestig een heel normaal beeld in 
Nederland. We zijn sindsdien ‘verwend’ en ook wat 
‘vervreemd’ van het water en wateroverlast.”

Dat klinkt best als een alarmerende boodschap. Bonjer 
heft bezwerend zijn handen op. “Er is geen enkele 
aanleiding om in Nederland vrees te krijgen dat morgen 
het huis onder water staat. We hebben de zaak nu 
onder controle. Maar dat is niet een eeuwig gegeven. 
Daar moeten we ons van bewust zijn. Als er een 
piekbui komt, ben ik dan voorbereid? Heb ik iets met 
de buren afgesproken? Als je de verhalen leest over de 
Elizabethsvloed (1421, red.), valt je de solidariteit op. 
Mensen wisten dat twee huizen verderop een oudere 
vrouw woonde die hulp nodig had. Die solidariteit 
hebben we nodig. En harder dan we misschien wel 
denken.”

Wijze les
Ten slotte: het is nu zeventig jaar geleden dat de 
Watersnoodramp onder andere Goeree-Overflakkee 
trof. Hoe groot is de kans dat het weer ooit zo misgaat? 
Bonjer beantwoordt de vraag via een omweg. “Zoals 
al eerder gezegd ging het in 2021 in Limburg mis met 
overstromingen. Ook ons waterschap heeft toen hulp 
verleend in de vorm van mensen en materieel. In 2022 
hebben onze medewerkers zich een slag in de rondte 
gewerkt om water te kunnen blijven leveren in de 
droge zomer. Dat was ook een soort crisis. Daarna heb 
ik aan onze medewerkers gevraagd hoe zij dachten 
dat ze zomer van 2023 eruit zou gaan zien: wordt het 
een piekbui of droogte? Toen zeiden ze: piekbuien én 
droogte. Daar zit een wijze les in. De voorspelbaarheid 
van het weer wordt steeds minder, en extremen zullen 
vaker voorkomen. Dat is de realiteit van 2023. Dat vergt 
veel van de medewerkers van het waterschap, maar ook 
van de inwoners van het gebied. Iedereen moet aan de 
bak.”



In december kwamen Harteveld en de scholen bij 
elkaar om te kijken hoe de kinderen van groep 8 bij deze 
herdenking betrokken konden worden. “Iedereen kan 
wel voor zichzelf iets doen, maar dan krijg je allemaal 
losse projectjes. We wilden dit echt iets gezamenlijks 
maken.” Rode lijn van het gesprek was dat een 
ooggetuigenverslag mooi zou zijn. Daarnaast zou er 
iets van een werkstuk van gemaakt kunnen worden. 
Met die twee uitgangspunten ontstond het idee om de 
kinderen van de groepen 8 een rondleiding door het 
dorp te geven, waarbij ooggetuigen op verschillende 
plaatsen iets vertellen. “Dan gaat het meer leven dan dat 
je een verhaal vertelt in het klaslokaal.” Op basis van de 
rondleiding zou er dan een werkstuk gemaakt worden.

Speelgoed
Zo gezegd, zo gedaan. Harteveld was samen met anderen 
al bezig met het ontwikkelen van een wandelroute door 
het dorp, waar op diverse plekken QR-codes gescand 
kunnen worden. Dan krijg je meer informatie over wat 
zich op die plek heeft afgespeeld. De kinderen kregen 
een rondleiding van zo’n twee uur, waarbij vier locaties 
bezocht werden. De Julianastraat, Nieuwstraat, Zuiddijk 
en de begraafplaats. Omdat er drie basisscholen zijn in 
het dorp, werden er ook drie rondleidingen gegeven.

En dat maakte indruk, blikt Harteveld terug. “Nu staat 
er natuurlijk iemand van tachtig of negentig voor 
hen, maar de ooggetuigen zeiden ook hoe oud ze toen 
waren. Ze hadden toen de basisschoolleeftijd. Dan 
zie je de kinderen denken: dat had ik dus ook kunnen 
zijn. ‘Had u na de ramp nog speelgoed over’, vroeg 
een kind.” Sowieso kwamen er veel vragen vanuit de 
kinderen. “Veelgevraagd was of er ook bekenden van 
de ooggetuigen waren omgekomen. Bij sommigen was 
dat inderdaad het geval. De verhalen maakten duidelijk 
indruk. Ook omdat ze op dat moment echt op de plaats 
staan waar het gebeurd is. Normaal fiets of loop je daar 
gewoon voorbij, maar nu ga je met andere ogen naar je 
omgeving kijken.”

Gezamenlijk boekje
“Op de begraafplaats zochten sommige kinderen 
naar omgekomen (verre) familieleden. Anderen lazen 
hardop voor als ze jonge kinderen, soms baby’s zelfs, 
hadden gevonden. Iemand anders telde hoeveel 
ongeïdentificeerde mensen er begraven liggen.” Na de 
rondleiding gingen de kinderen de indrukken verwerken 
in een tekening. Die tekeningen en verhalen worden 
verwerkt tot één gezamenlijk boekje. Daar mag van 
elke school een leerling tijdens de komende herdenking 
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Leren

Kinderen uit Oude-Tonge krijgen rondleiding door ooggetuigen ramp:

“Ze gaan met andere ogen  
naar hun omgeving kijken”

GOEREE-OVERFLAKKEE - Om de 

verschrikkingen van de Watersnoodramp 

nooit te vergeten, is het belangrijk dat het verhaal 

wordt doorgegeven aan de volgende generaties. 

Hoe gebeurt dat op het eiland? Oude-Tongenaar 

Wim Harteveld organiseert al jarenlang de 

herdenking op de rampbegraafplaats. Dit jaar heeft 

hij in samenwerking met de drie basisscholen van 

het dorp een speciaal project voor de kinderen 

uitgerold. 

Door Erwin Guijt

ook een stukje uit voorlezen. En het boekje wordt ook 
overhandigd aan prinses Beatrix, die bij de herdenking in 
Oude-Tonge aanwezig zal zijn.

Bij de herdenking krijgen kinderen nadrukkelijk een 
grote rol. Zo zijn ze ook uitgenodigd in kerk. Op de 
begraafplaats mogen een aantal kinderen de kransen en 
bloemstukken overhandigen aan de mensen die deze 
bloemenstukken gaan leggen. Daarnaast mag een aantal 
kinderen zelf bloemen leggen. “Ieder kind krijgt dan 
een paar witte rozen die ze netjes bij de stenen mogen 
leggen.”

Verhalen delen
Waarom is dat betrekken van kinderen en jongeren 
belangrijk bij de herdenking? Daar hoeft de Oude-
Tongenaar niet lang over na te denken. “Mensen die 
de ramp hebben meegemaakt, kunnen worstelen met 
de vraag of het verhaal niet verloren gaat. Sommigen 
kunnen er – zoveel jaar na dato – nog steeds niet over 
praten, maar veel willen graag hun verhaal delen aan 
de volgende generaties. Van: let op, dit kan gebeuren. 
Zeker nu, in tijden van klimaatverandering en 
zeespiegelstijging.”

Het kostte Harteveld naar eigen zeggen niet veel moeite 
om de kinderen te betrekken bij de herdenking. “De 
kinderen willen wel, is mijn ervaring. Je moet ze wel 
goede handvatten geven. Na de rondleiding sprak ik 
wat leraren, en die vonden het ook heel fijn dat het 
zo kon. Met een rondleiding heb je een kader om met 
te werken.” Komt er volgend jaar wellicht weer een 
rondleiding? “Ik sluit niet uit dat de vraag weer komt…”

Projecten en 
touchtables
Op het RGO en de CSG Prins 
Maurits wordt op verschillende 
manieren aandacht gegeven 
aan de herdenking van de 
Watersnoodramp. Zo heeft vwo1 
van de PM een project van twee 
weken over de Watersnoodramp, 
licht docent geschiedenis Wim 
Huijser toe. “In de eerste week 
gaan ze zich inlezen over de 
ramp, met onder andere diverse 
filmpjes. Ook gaan ze een zelf een 
krantenartikel schrijven over de 
Watersnoodramp, op basis van 
de opgehaalde informatie. En ten 
slotte gaan ze interviewvragen 
maken om daarmee een 
ooggetuige te interviewen.”

Woest Water
Daarnaast krijgen de middelbare 
scholen in samenwerking 
met het Streekmuseum 
touchtables in gebruik. Huijser: 
“Dat zijn een soort tafels met 
verzonken interactief scherm. 
Leerlingen kunnen hier foto’s 
en bestanden inhangen, zoals 
je die bijvoorbeeld ook ziet in 
musea.” Ook op de komende 
Open Dag is er aandacht voor de 
ramp. “Als sectie geschiedenis 
richten we een lokaal in rondom 
dit thema. We willen dan ook 
werk van leerlingen vanuit 
vwo1 tonen op de touchtables. 
Het Streekmuseum is bereid 
materiaal aan te leveren voor de 
inrichting van het lokaal.” Ook 
wordt op de Prins Maurits in 
alle klassen bij de dagopeningen 
een week lang het thema ‘Woest 
water’ behandeld.

Impact
Huijser: “Zeker in deze streek 
heeft de ramp een enorme indruk 
gemaakt. Er wordt niet voor niets 
gesproken van een ‘voor’ en ‘na’ 
de ramp. Ook van de leerlingen 
die ik nu heb, generaties verder, 
kent iedereen wel een familielid 
dat de Watersnoodramp heeft 
meegemaakt. Het leeft. En dat is 
goed: je merkt duidelijk dat de 
geschiedenis zijn impact heeft 
op het heden. Geschiedenis 
is niet iets van ver weg, maar 
is heel dichtbij. Het is voor 
leerlingen goed om te beseffen 
dat wij gevormd worden door 
het verleden, maar tegelijkertijd 
met elkaar de geschiedenis 
schrijven. In het kader van 
klimaatproblematiek is de 
watersnoodramp natuurlijk 
tegelijkertijd actueel. Daar 
kan ook met leerlingen over 
gesproken worden. Geloof je dat 
dit weer kunt gebeuren? Waarom 
wel of niet? Hoe zagen ze dat in 
1953? Dat soort vragen.”



Middelharnis

Sommelsdijk

Stellendam

Melissant

Stad aan ‘t Haringvliet 

Nieuwe-TongeHerkingen

Ooltgensplaat

Dirksland

Oude-Tonge

Den Bommel

Ouddorp Goedereede

Stroomgat 14
Klinkerlandse Zeedijk

Stroomgat 4
Oudelandse Zeedijk - Jillesweg

Stroomgat 3
Polder Het Oudeland - Ouddorp Haven

Stroomgat 1 en 2
Preekhil - De Val

Stroomgat 15
Suatiesluis Molendijk

Stroomgat 5 t/m 13
Poldergebied tussen Goedereede en Stellendam

De eerste gaten in de waterkering op Goeree-Overflakkee werden geslagen bij Oude-Tonge, 
een van de zwaarst getroffen dorpen tijdens de Watersnoodramp. Opvallend genoeg zijn 
geen zogenaamde 'stroomgaten' (bij benadering op het bovenste kaartje aangegeven) 
gesitueerd bij het dorp. Dat zegt evenwel niet zo heel veel, aangezien stroomgaten niet per 
se het meeste water binnenlieten tijdens de Rampnacht. Stroomgaten zijn de locaties waar 
de gaten in de dijk dusdanig diep waren uitgesleten, dat het water er dag en nacht in- en 
uitstroomde. Ze zijn inmiddels voorzien van een herdenkingspaaltje en terug te vinden op 
de aangegeven locaties. Een reëeler beeld waar gaten in de dijk ontstonden is te zien op het 
onderste kaartje. De kruisjes in de lijnen zijn de locaties waar de gaten werden geslagen in 
de dijken. En ja, dat waren er heel erg veel... De kaartjes zijn ook te bekijken op 
www.eilandennieuws.nl.

Waar ging het mis?

Prov. Waterstaat in Zuid-Holland
Dijkdichting Goeree-Overflakkee

Verklaring
Hoofdwaterkering

Overige dijken

Gaten

Gaten groter dan 100 meter

Gaten groter dan 300 meter

Stroomgaten gemeten op N.A.P.

Zwaar beschadigde dijk

Weggeslagen duin

Schutsluis

Keersluis

Droog gebleven polders of polderdelen

H.B.W. tijdens de ramp


