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WATERSNO0DMUSEUM OUWERKERK

WERKT AAN WATERBEWUSTZIJN'

NOOIT MEER 1953

Langs de dijk in Ouwerkerk ligt het Watersnoodmus eum.
Op 1 februari is het zeventig jaar geleden dat precies
op die plek de dijk doorbrak. En niet alleen daar.
Zeeland werd zwaar getroffen . Zeven decennia na de
ramp komen er nog steeds verhalen los en krijgt het
Watersnoodmus eum nog bijna wekelijks spullen die

met de overstroming te maken hebben.

tekst: SANDOR VAN LEEUWEN beeld: CEES VAN DER WAL EN WIKIPEDIA (ZWART-WITFOTO)
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TOERISME

p 96 plaatsen in Neder-

land breken in de nacht Viwn caimengaten wordenhier uitgerustmet
een

paaltje. En er komt ook een

regiosteen:een platte steen met
een kaart van de regio erop ge-

freesd, waarop alle dijkdoorbraken
te zien

zijn. Er ligt al zo'n steen in

Willemstad en ook een in Tholen.

van zaterdag 31 januari op

zondag 1 februaride dijken door.

Een zware noordwesterstorm duwt
Het Watersnoodmuseum huist

in vier caissons. Oorspronkelijk

het water uit de Noordzee tegen
de Nederlandse dijken.In Zee-

land,maar ook in Zuid-Holland

en Brabant bezwijken de die. Door

de gaten in de dijken stroomt het

water de polders binnen.

De grootste natuurramp uit de

geschiedenis van Nederland na de
TweedeWereldoorlog kost honder-

denmensen het leven.Volgens het

Watersnoodmuseumvallen er 1836

doden, hoewel dat aantal onder-

werp van discussie is. In september

1953 hield het Rode Kruis het op
1791 personen. Het Centraal Bureau

voor de Statistiek ging uit van 1835,
maar dat aantalwerd later opge-

hoogd met twee.

Zeventig jaarna de ramp is muse-
umdirecteur Siemco Louwerse druk

waren die bedoeld om in 1944 een

De paaltjes in Goeree-Overflakkee

zijn al opgeleverd.Voor veel andere

gemeenten gaat het om een of twee

paaltjes. De verwachting is dat alle

paaltjes vanaf april zijn gereali-

kunstmatige haven in Normandié

te vormen. Negen jaar later werden

de bakken vanuit Engeland naar

Nederland gesleeptom gaten in de

dijken te dichten. Bij het Zeeuwse

Ouwerkerk waren vier caissons

nodig om het enorme gat in de

zeedijk te dichten.

seerd."

sCHENKINGEN In het eerste caisson wordt de

ramp in beeld gebracht. Een

zwart-witfilm laat beelden van
Het laatste gat in de dijkenwerd

op 6 november 1953 gedicht,in

Ouwerkerk, op de plaatswaar

nu het museum staat. Vier grote

betonnen bakken, caissons ge-

noemd,sluiten het laatste dijkgat.

Ze meten 60 bij 20 bij 20meter. Na

het bezoek van koningin Beatrix

in 1993, veertig jaarna de ramp,
ontstond het ideeeen Watersnood-

direct na de ramp zien. Een grote

kaart toont hoe de noordwester-

storm Nederland trof, waardoor het

water van de Noordzee 3meter

werd opgestuwd. De hoge golven

en het springtij bleken te veel voor

de Nederlandse dijken.

Voor de slachtoffers is aandacht

in de tweede caisson.Behalve de
bezig met een bijzonder project:

"Markering stroomgaten 1953".

Op alle 96 plekken waar de buiten-

dijken in 1953 doorbraken, komt
een speciaal paaltje te staan.De

paaltjes zijn van basalt. Erbovenop
staat een pijl die duidelijk maakt

hoe het water de polder instroom-

de.Op de zijkant staat de datum

van deramp en dedatumwaarop
het stroomgat is gesloten.Ook

staat er een paalnummerop en een

link naar meer informatie.

museum op te richten. ,,Toenwerd

het eerste caisson uitgraven.Dat

was een enorm werk. De betonnen
kolossen waren helemaal volge-

stort met puin en zand. Het eerste

caisson werd ingericht en datwas
een groot succes.Er kwamen veel

belangstellenden,de plek werd

gevoeld' als "de plek van de

ramp". Ik zie veel mensen steeds

terugkomen. Sommigen -vooral

uit Zeeland, Zuid-Holland en Bra-

bant- komen meerdere keren per

jaar."

In de jarennade opening in 2001

groeiden de bezoekersaantallen.

,Dateerste caissonwas eenvoudig

ingericht. Daarna is de stap ge-
maakt naar de uitbreidingvan het

museum met drie andere caissons.

vele doden in Nederland vielen

er ook zeker 300doden in het

Verenigd Koninkrijk, 28 in België,

terwijl op zeenog eens zeker 200

mensenhet leven lieten. Indruk-

wekkend golven de geprojecteerde
namenover het zand in de beton-

nen kolos.

Het derde caisson vertelt het

verhaal van de wederopbouw.
Machines én een complete woning

uit de jaren na de ramp laten zien

hoe Zeeland weer opkrabbelde en

tegelijkertijd nooit meer hetze
,Depaaltjes zijn gekoppeld aan een

website met verhalen.Als jemetje
telefooneen QR-code scant, zie je

hoe de dijk er in 1953 uitzag. Daar

hebben veel mensengeenweet

van. De meeste gemeentenhebben

inmiddels besloten dat het project

ondersteund wordt. Het grootste

besluit is genomendoor de ge-
meente Schouwen-Duiveland, hier

in de regio. Rondde twintig dijk-

e

werd.

In de laatste caisson staan we
reldwijde waterproblemen cen-

traal. Overstromingen in Azië,het

verhaalvan een Nederlands gezin
dat een tsunami meemaakte, kli-In 2009werd het nieuwe museum

geopend: 3600 vierkante meter.

Dat is een behoorlijke grootte.

We krijgenveel schenkingen; er

maatverandering: de Nederlandse

Watersnoodramp wordt in een in-

ternationaal
perspectiefgeplaatst.
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Hetmuseum blijft nieuwe
bezoekerstrekken. ,In de

coronatijd
ontmoetteik een gezin dat altijd naar
SpanjeofTurkijeopvakantie ging.Nu warenzeopvakantie in Bruinisseen ze be-zochten voor het eerst een
museum.

rijdt met een medewerker van het
museum door de zwaarst getrof-
fen

gebieden, in de hoop dat het
materiaal oplevert."De actie moet
ookzeven

televisie-uitzendingen
opleveren.
Veel mensen diede

Watersnoodramp Toenze aan het eindvan de rond-hebben meegemaakt,hebben hun
verhaal aan het museum

verteld,
weet Louwerse. ,Wij nemen verha-
len op als "oral

history",monde-
lingegeschiedenis. Er komen nog
steeds nieuwe

bij. Ik zie bijvoorbeeld
dat

hulpverleners van het Rode
Kruis, die vreselijke dingen hebben

meegemaakt,deze gebeurtenissen
voor zichhebben

gehouden, want

gaat geen dag voorbij zonder dat

iemandiets komt brengen. In co-

ronatijd gingen mensen hun zolder

opruimen. Het gebeurt ook dat

grootmoeder naar een verzorgings-
huis moet of overlijdt. Steeds meer
zien mensen het museum als het

nationaal kennis- en herinnerings-
centrum voor deWatersnoodramp.
Vaak tot tranen toe bewogenkomen
ze spullen schenken. We krijgen
boekjes, schriftjes, Delfts blauwe
borden daar warenzegekop in

die tijd-,oude kranten en noem

gangwaren, heb ik hen
opgevangen.Ze waren diep onder de indrukvande verhalen.En dat is

eigenlijk altijdzo.Verhalen als die van Jos de
Boet,die 41 familieledenverloor. Die raken

mensen.

maar op.
GROOT GEVAAR
Om die reden blijft het museum niet
alleen stilstaan bij het verleden.,De
verhalen van 1953 blijven de kerm,
maarwe proberen het verleden te

koppelen aan de verhalen van nu
en aan de toekomst. Hetgaat ook
om

"waterbewustzijn". ,Dit wil-
len wenooitmeer. Nooit meer 1953.
Het ging twee jaargeleden net goed
in Limburg, maarwe willen ook
dat het in de toekomst goed blijft

gaan. Enweweten datwein Zee-
land groot gevaar lopen. Deaanleg
van de Tweede Maasvlakte duurde

DAGBOEKEN
Het gaat om het verhaal achter die

spullen.Op zich heeft een asbak

geenwaarde, maardoor het verhaal
erachterwordt dat anders.Wat de

het draaide om de slachtoffers. Nu
komen er verhalen binnen van deze
mensen.Waarvan ik denk: goed dat
we dat vastleggen."

meeste indruk maakt, zijn dagboe-
kendie gebracht worden. Bijvoor-
beeld een dagboekje waarin iemand
met potlood z'n eigen verhaal uit

eersteuren ofdagenheeft opge-
schreven. Somsmet foto's erinmet

ZEVENTIG JAAR VOORUIT

Volgens Louwerse is het museum

Springlevend.",Het risico bestaat
dat we een gedateerd museum wor-
den. Maarwat er in 2021 in Limburg
gebeurde, en in België en Duitsland,
laat zien dat dat niet zo is. Er

zijn

dagelijks overstromingen, in Paki-
stan

bijvoorbeeld. Wereldwijd gaat
het maar door. Het water klotst over

van die gekartelde randjes.Ikdenk
dat die verhalen de kracht vanhet

zeventien jaar; dat betekent datwe
museum zijn."

Omdat de museumdirecteur het idee nu moeten nadenken over nieuwe

plannen. Wantde buien in Limburg
waren harder danwe dachten.En

heeft dat mensen in Zeeland nog
heel veel spullen" hebbenbewaard
die herinneren aande ramp,is het

museum insamenwerkingmet

Omroep Zeeland een actie begonnen.
,EenVW-busjemet een redactrice

de wereld. Daaromkijkenwedit jaar
in het museum niet alleen zeventig
jaar terug, maar ook zeventig jaar
vooruit. Hoe zien het klimaat en de

de extreme
weersomstandigheden

komen net wat sneller dan waar we

op rekenden."
www.WATERSNOODMUSEUM. NLzeespiegel er dan uit?"


