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Het verhaal van de fam. Weeda in Heiningen 

   
In de alles verwoestende nacht van 31 januari 1953 heeft het kolkende water de volgende levens tot 
zich genomen: 
  
Vader   :  Willem Weeda                                     in de leeftijd van 44 jaar en   4 maanden 
Moeder :  Adriana Johanna Weeda-Polak             in de leeftijd van 46 jaar en   5 maanden 
Zusje    :  Elisabeth Adriana Johanna Weeda        In de leeftijd van   9 jaar en   2 maanden 
Broertje :  Dirk Marinus Weeda                            in de leeftijd van   5 jaar en 10 maanden 
  
De familie Weeda was destijds woonachtig aan de Slobbegorsedijk D241 te Heiningen een klein 
dorpje in het westen van Noord Brabant. 
  
De enige overlevende waren Allegonda Weeda, de zuster van mijn schoonvader die ten tijde van de 
overstroming niet thuis was, en mijn schoonouders Gerrit Weeda die met zijn vrouw Annie Weeda-
Langbroek en hun zoon Willem Weeda 6 weken voor de noodlottige ramp verhuisden naar een eigen 
huisje dat op een hoger gelegen gedeelte van de Slobbegorsedijk, ik meen te herinneren D244, stond 
waar zij de ramp hebben overleeft. 
  
Of dat nog niet het ergste was heeft mijn schoonvader 6 weken na de ramp zijn vader en zijn zusje 
moeten identificeren die gevonden zijn in een sloot tegenover het ouderlijk huis, zijn moeder en zijn 
broertje waren wel eerder gevonden. 
  
Maar als je nog maar 22 jaar oud bent en je verliest op een zodanige manier bijna je hele familie, dan 
sterft er een stukje binnen in je ziel af dat verlies zal je de rest van je leven met je mee dragen dat 
tekent je voor het leven en laat je nooit meer los. 
Dan wordt je toch wel op een onmenselijk harde manier naar volwassenheid gebracht. 
  
Die nacht van 31 januari 1953 staat dan ook bij heel veel mensen in hun geheugen gegrift, voor de 
nakomelingen zoals wij hebben jullie een prachtig monument opgezet waar je tot bezinning komt als 
je ziet wat voor ramp er die nacht in zuid-west Nederland heeft plaatsgevonden. 
Mijn man en ik hebben vorig jaar een bezoek gebracht aan het museum en het heeft op ons een heel 
grote indruk gemaakt, dan pas kom je tot het besef wat water kan doen en dit mag nooit meer 
gebeuren. 
  
Mensenhanden hebben de Delta werken gerealiseerd, kunnen dammen, sluizen en bruggen bouwen, 
maar er is geen één mensenhand die de kracht van de natuur kan bepalen. 
Vuur Wind en Water bepalen wat hoe en waar er iets gebeurd het is alleen te hopen dat de schade 
binnen de perken blijft en er geen dode of gewonden mee gemoeid zijn. 

 
 

 

        


