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In 1916 vond de laatste grote overstroming in 
Holland plaats toen de Zuiderzeedijken door-
braken. Vorig jaar, honderd jaar later, was dat de 
aanleiding voor een groot aantal herdenkings-
activiteiten, zoals tentoonstellingen, concerten 
en theaterstukken. Een overstroming is een 
gebeurtenis die ook een eeuw later nog tot de 
verbeelding spreekt. Meer in het algemeen staat 
de relatie van Nederland met het water volop 
in de belangsteling. In dit themanummer van 
Holland Historisch Tijdschrift staan verschillende 
rampen centraal, van watersnoden in de late 
Middeleeuwen tot de Zuiderzeeoverstromingen 
van respectievelijk 1825 en 1916. Sommige ram-
pen zullen de lezer bekender voorkomen dan 
andere. Het doel van het nummer is om juist 
dat element, het vergeten en het herinneren van 
rampen, onder de aandacht te brengen. 

Bewoners van een getroffen gebied, hulpver-
leners en de media zullen een grote overstro-
ming als een ramp omschrijven of ervaren. In 
het wetenschappelijk debat over rampen wordt 
door deskundigen gesteld dat een ramp een 
ramp is omdat mensen het een ramp noemen. 
Het woord ‘natuurramp’ suggereert dat de ge-
beurtenis door de natuur is veroorzaakt, maar 
eigenlijk kent de natuur geen rampen. Er tre-
den wel meer of minder heftige gebeurtenissen 
op in de natuur, zoals een vulkaanuitbarsting, 
een aardbeving of een storm, maar een ‘ramp’ 
worden zulke natuurlijke gebeurtenissen pas 
als mensen het zo ervaren. In veel natuurram-
pen heeft de mens zelf daarnaast op bepaalde 
manieren een aandeel. De Zwitserse historicus 
Christian Pfister vindt daarom dat we beter van 
nature-induced rampen kunnen spreken, aange-
zien er zowel natuurlijke als menselijke oorza-

ken aan ten gronde liggen.1 En vaak zijn die ook 
niet uit elkaar te houden. Zo was de grote hon-
gersnood van 1315-1316 bijvoorbeeld niet alleen 
het gevolg van enkele jaren zeer slecht weer en 
misoogsten, maar ook van speculatie van graan-
handelaren.2

In de geschiedschrijving over overstromin-
gen zijn twee belangrijke benaderingen te on-
derscheiden. De eerste benadering richt zich op 
de geschiedenis van management van waters-
noodrampen in brede zin. Daarmee bedoelen we 
diverse aspecten van de overstroming, zoals de 
maatregelen gericht op preventie, de beperking 
van de omvang van de ramp, de noodhulp, de 
afwikkeling van de schade nadien, en de recon-
structie en de wederopbouw van de samenleving 
in de getroffen gebieden.3 Daarnaast bestaat de 
geschiedenis van de perceptie van rampen. Deze 
richt zich op de ervaring en de emotie van de 
tijdgenoten, op hoe de ramp verklaard werd 
door een al dan niet religieus wereldbeeld, en 
op hoe de ramp werd vastgelegd in, dan wel bij-
droeg aan, de vorming van de collectieve herin-
nering ofwel memoriecultuur. 

De eerste benadering, het management van 
rampen en het voorkomen van nieuwe rampen, 
betreft bijvoorbeeld collectieve voorzieningen 
zoals dijken. Het ging niet alleen om buiten-
dijken die bescherming boden tegen de zee en 
de rivieren, maar ook om binnendijken die het 
land in compartimenten indeelden, zodat het 
land minder snel volstroomde en de bevolking 
meer tijd had om te vluchten. Er waren ook 
voorzieningen die de effecten van een over-
stroming verzachtten. Hiertoe behoorden vei-
lige vluchtplaatsen gesitueerd op verhogingen. 
Kerken gebouwd op een lage ‘huisterp’ van één 
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 | Holland onder water

meter of minder hadden ook vaak deze functie. 
Huisterpen zijn in Nederland al bekend sinds de 
prehistorie. De huizen die tijdens overstromin-
gen van bijvoorbeeld 1953 meteen instortten, wa-
ren de huizen van de landarbeiders die op de bo-
dem van de polders stonden. Een ander aspect 
dat de kans op overleven tijdens een overstro-
mingsramp vergrootte, was het feit dat vervoer 

over water zeer verbreid was, vrijwel iedereen 
had een boot.4 Die boot was er niet alleen voor 
de dagelijkse economische activiteiten, maar 
ook om jezelf in veiligheid te kunnen brengen 
bij calamiteiten.

De bijdrage van Margriet de Roever over de 
Zuiderzeeoverstroming van 1916 in dit nummer 
van Holland bekijkt onder andere hoe bovenver-

Afb. 1  Bij de overstroming van de Grote Waard in 1421 werden de watervluchtelingen 
opgevangen in de hooggelegen steden, zoals hier in Dordrecht. De Sint-Elisabeths-
vloed door de Meester van de Heilige Elisabeth panelen. Collectie Rijksmuseum 
Amsterdam.
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melde culturele aanpassingen de kans op over-
leving tijdens de overstroming bevorderden. In 
Waterland duurde het dankzij de binnendijken 
tweeëneenhalve dag voordat alles geheel onder 
water stond. De dorpen waarvan het centrum 
hoger lag door aaneengegroeide huisterpen en 
de huizen die op palen stonden in Marken, wa-
ren belangrijke vluchtplaatsen voor de slachtof-
fers. Naast de boten van boeren, bleek het leger 
ook vervoer over water te kunnen aanbieden. De 
commandant van de stelling van Amsterdam 
stelde stomertjes met geringe diepgang ter be-
schikking die in de polders konden varen. De 
Roever gaat ook in op de noodhulp en de latere 
reacties op de ramp, de annexatie van getrof-
fen gebieden door Amsterdam, de reorganisatie 
van de waterschappen in Noord-Holland en de 
bouw van de Afsluitdijk.

Hoe rampen worden ervaren of herinnerd 
is een belangrijke vraag binnen de rampenge-
schiedenis. Als het gaat over studies over de his-
torische percepties van natuurrampen komen 
we vooral bij Duitstalige auteurs uit, zoals de 
Duitse historicus Manfred Jakubowski-Tiessen. 
In zijn studie over de stormvloed van 1717, die 
ook de Hollandse kusten trof, gaat het met name 
over religieuze verklaringen voor deze ramp.5 De 
Oostenrijkse historicus Christian Rohr heeft een 
model met zeven criteria ontwikkeld waarmee 
we kunnen nagaan waarom bepaalde gebeurte-
nissen in de natuur als ramp worden ervaren.6 
Een natuurramp werd als minder erg ervaren 
indien er snel noodhulp was en als de ramp te 
verwachten was, zoals bijvoorbeeld het geval is 
bij een rivieroverstroming in het natte seizoen. 
Anderzijds werd een gebeurtenis juist als erger 
ervaren als er meerdere tegelijkertijd plaatsvon-
den. Zo zijn bijvoorbeeld de overstromingen van 
de Zuiderzee in 1675 in de collectieve herinne-
ring vermengd geraakt met de orkaan van 1674, 
waarbij onder andere de domkerk te Utrecht 
deels instortte, en de oorlogsverschrikkingen 
van het Rampjaar 1672, zoals heel treffend wordt 
weergegeven op de gravure door of naar R. De 
Hooghe, getiteld Ellende-Klacht van het bedroefde 

Nederland (1675).7 Daarnaast kleurt ook de histo-
risch-culturele context hoe natuurrampen her-
innerd worden. Zo is er binnen de Nederlandse 
historiografie onderzocht in hoeverre rampen 
in de tijd van de Verlichting nog als een directe 
straf van God werden uitgelegd, of meer vanuit 
een verlicht perspectief waarbij een dergelijke 
directe relatie niet werd gelegd.8

Tussen het herinneren van rampen en het 
management ervan bestaat een nauwe relatie. 
Voor het ontwikkelen van preventieve strategie-
en is kennis over eerdere rampen namelijk van 
groot belang. Bij het bepalen hoe hoog dijken 
moeten zijn, wordt de verwachting over nieuwe 
overstromingen gebaseerd op de ervaringen met 
eerdere overstromingen. Hoe de relatie tussen 
herinnering en natuurrampen precies gekarak-
teriseerd kan worden, is nog onderwerp van de-
bat. Rampen kunnen vergeten worden omdat ze 
op de lange termijn weinig effect lijken te heb-
ben op de loop van de geschiedenis. Het verge-
ten van rampen kan op zichzelf echter ook als 
omgangsstrategie gezien worden. En er kunnen 
actoren zijn die belang hebben bij het vergeten 
van rampen, zoals bestuurders die er niet in ge-
slaagd zijn een ramp te voorkomen. Andersom 
kunnen bestuurders rampen ook gebruiken 
om gevoelens van lokale, regionale of nationale 
identiteit te beïnvloeden en te versterken.9 

In dit themanummer zijn twee artikelen te 
vinden die ingaan op de perceptie van en de 
herinnering aan natuurrampen. Frits David 
Zeiler laat in zijn artikel het spanningsveld zien 
tussen religieuze en seculiere verklaringen voor 
rampen tussen de 12de eeuw en de 16e eeuw in 
Noord-Kennemerland. Enerzijds werden ram-
pen verbonden met wonderverhalen, anderzijds 
betekende dit niet dat er geen initiatieven wer-
den genomen om nieuwe rampen te voorkomen. 
In dit deel van Holland waren de geestelijke en 
wereldlijke machthebbers zowel actief in het on-
derhouden van de dijken als in het creëren van 
herinneringen aan rampen. In de periode tus-
sen de 12de en de 16de eeuw is een verschuiving 
te zien in de manier waarop rampen verwerkt 
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worden tot verhalen. Verhalen over overstro-
mingen als variatie op Bijbelverhalen verdwij-
nen langzaam ten gunste van verhalen met meer 
seculiere elementen. Dat wil echter niet zeggen 
dat verhalen met religieuze connotaties, zoals 
die van het Mirakel van Bergen, verdwijnen. 

Harm Pieters brengt in zijn artikel de groot-
ste natuurramp die Holland in de 19de eeuw trof 
onder de aandacht, namelijk de overstroming 
van de Zuiderzee in 1825. In het artikel worden 
verklaringen gezocht voor het veronderstelde 
ontbreken van een herinneringscultuur rondom 
deze overstroming. Een belangrijke contempo-
raine bron voor het creëren van herinneringen 
waren gedenkboeken, die kort na de overstro-
ming verschenen. Ze geven ooggetuigenver-
slagen van de ramp, vertellen over heldhaftige 
reddingen en doortastende bestuurders en ge-
ven een indruk van de omvang en de impact 
van deze overstroming waarbij grote delen van 
Noord-Nederland onder water kwamen. In Hol-
land werd met name Waterland getroffen. Met 
de overstroming van 1916 en de ingrijpende ge-
volgen voor het Zuiderzeegebied daarna, lijkt de 
herinnering aan eerdere rampen zoals die van 
1825 verdwenen te zijn. Toch is deze overstro-
ming niet in alle opzichten een vergeten ramp, 
omdat het op lokaal niveau, zowel in het land-
schap als in objecten, wel degelijk voortleeft. 

Behalve in deze twee artikelen staat de herin-
nering aan watersnoodrampen ook centraal in 
het beeldessay van Jacques Laureys. Bij het vast-
leggen van de ramp van 1916 was fotografie een 
belangrijk middel. Deze watersnoodfotografen 
zijn zelf helemaal vergeten, maar de bijdrage van 
Laureys laat zien op welke manier zij de herin-
nering aan 1916 creëerden en ensceneerden. 

De geschiedenis van management en percep-
tie van rampen biedt waardevolle inzichten die 
we bij de omgang met overstromingen in het 
heden kunnen toepassen. Maar hoe bereikt de 
historische kennis het grote publiek? In recente 
jaren hebben diverse filmregisseurs zich laten 
inspireren door overstromingen. Mogelijk heeft 
de grote overstroming van New Orleans in 2005 

mensen aan het denken gezet, omdat hier een 
modern, westers land heel kwetsbaar bleek te 
zijn. De beelden van de dagenlang hongerende 
Afro-Amerikaanse bevolking in een sportsta-
dion, hebben veel indruk gemaakt. Ter herin-
nering aan de slachtoffers is een prijswinnende, 
zeer lange documentaire gemaakt door Spike 
Lee, When the Levees broke. A Requiem in Four Acts 
(2006). In de film komen slachtoffers langdurig 
aan het woord. In Nederland waren het de bijna 
rivier-overstromingen van de jaren negentig 
die het bewustzijn van het overstromingsrisico 
hebben vergroot, en niet alleen onder water-
deskundigen. Recent nog werd op de televisie 
een dramaserie Als de dijken breken vertoond.10 
Hierin werden de regering en enkele families 
gevolgd die kampten met een grote overstro-
ming van Vlaanderen en de Randstad nadat op 
enkele plaatsen de zeewering doorbrak. Heel 
creatief werden in deze serie vele aspecten van 
het moderne leven verwerkt, zoals het effect van 
sociale media op de (on)mogelijkheid van de 
centrale overheid om controle te houden op de 
mensenmassa die op het moment van de door-
braak op de vlucht sloeg, waardoor er onnodig 
veel slachtoffers vielen. Van de kant van experts 
kwam meteen kritiek op deze televisieserie. Zo 
brak in de serie bijvoorbeeld bij Katwijk de kust 
door, terwijl op deze plek de kust in de voor-
gaande jaren juist versterkt was door een beton-
nen lichaam – in de vorm van een prijswinnende 
parkeergarage – in het duin te bouwen. Een an-
dere, mooie reflectie op overstromingen vond 
al eerder plaats in de televisieserie Nederland in 
7 overstromingen, uitgezonden in 2014.11 In deze 
documentaireserie traden historici en moderne 
waterdeskundigen op, waardoor de historische 
kennis over overstromingen en preventie een 
plaats kreeg in het hedendaagse debat. Met dit 
themanummer hopen wij de historische kennis 
over watersnoodrampen verder onder de aan-
dacht te brengen.

Petra van Dam en Harm Pieters
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Water en leven horen bij elkaar. Dat is niet al-
leen een natuurwet, het is ook iets dat in het 
menselijk besef al vele eeuwen een rol speelt. 
Het vormt dus vaak een vast element binnen 
het heersende geloof en de daarbij behorende 
symbolen en rituelen. Het Oude Testament kent 
bijvoorbeeld de geschiedenis van Mozes. Deze 
begint met de ontdekking van het biezenkistje 
waarin hij te vondeling is gelegd, zet zich voort 
in de uittocht uit Egypte door de gespleten wa-
teren van de Rode Zee en wordt na enige tijd ge-
volgd door het slaan van water uit de rots voor 
de dorstige Israëlieten.1 De Zondvloed is een 
ander voorbeeld.2 Die Bijbelse traditie mengt 

zich in Noordwest-Europa naderhand met an-
dere vormen van watersymboliek, zoals die van 
de ‘heilige bronnen’ in de voorchristelijke na-
tuurcultus. In de geschiedenis van de overstro-
mingen in het laagland van de Nederlanden en 
de aangrenzende gebieden klinkt de nagalm van 
deze verhalen door tot in de vroegmoderne tijd. 
Het gaat daarbij vaak om wonderbaarlijke red-
dingen, onverklaarbare natuurverschijnselen en 
allerlei vormen van Christelijke naastenliefde en 
opofferingsgezindheid. Naast deze religieuze as-
pecten spelen ook meer seculiere aspecten een 
rol in verhalen over overstromingen en de om-
gang met het water. 

Mirakels water
Overstromingen en herinneringscultuur in 
Noord-Kennemerland 

In de beleving van en de herinnering aan overstromingen streeft de mens 
naar verklaringen voor rampen die hem teisteren. Zelfs in tijden waarin het 
menselijk handelen beschouwd werd als ondergeschikt aan de wil van 
hogere machten, bestond de behoefte gebeurtenissen te begrijpen door 
deze te verklaren. Dit artikel bestudeert het spanningsveld tussen religieuze 
en seculiere verklaringen voor rampen door enkele voorbeelden te geven uit 
de regionale waterstaatsgeschiedenis van Noord-Kennermerland in de 
periode van de 12de tot en met de 16de eeuw. Hoewel overstromingen in dit 
gebied aanvankelijk verklaard werden door zogeheten wonderverhalen, 
weerhield dit geestelijke en wereldlijke machthebbers niet het land tegen het 
water te beschermen. Gedurende de late Middeleeuwen kregen rationele 
verklaringen geleidelijk de overhand in de verhalen over natuurrampen, maar 
deze accentverschuiving betekende geenszins het einde van ‘wonderverha-
len’ in de herinneringscultuur van overstromingen. 

Frits David Zeiler
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Noord-Kennemerland
Onder ‘Noord-Kennemerland’ verstaan we de 
kuststreek van het huidige Noord-Holland 
vanaf Castricum tot en met Petten. Dit gebied 
vormt de noordelijke helft van de pagus of gouw 
Kinhem uit de laat-Karolingische tijd. Het was 
één van de territoria waaruit later het graaf-
schap Holland is ontstaan. Het zuidelijke deel 
van deze gouw heeft in de vroege Middeleeuwen 
als centrum Velsen en kent bewoningscontinu-
iteit vanuit de laat-Romeinse tijd. Voor Noord-
Kennemerland is die ononderbroken bewoning 

minder zeker. Dit zou kunnen samenhangen 
met een verslechtering van de bewoonbaarheid 
van de streek in de periode vanaf ongeveer 300 
na Christus. Eén van de voorwaarden voor per-
manente bewoning is immers de waterbeheer-
sing: wanneer er te weinig water is, lijden mens 
en dier dorst, maar met teveel water verrot de 
oogst op het veld. Op en rond de strandwallen 
en oude duinen van Noord-Holland waren de 
condities in die overgangstijd van de Romeinse 
tijd naar de vroege Middeleeuwen niet gunstig. 
De reguliere afwatering via de monding van het 

| Mirakels water

Afb. 1 Schetskaartje van 
Noord-Kennemerland. De 
aangegeven kustlijn is de 
huidige. Bij de pijl bevond 
zich het middeleeuwse zee-
gat van de Zijpe. De gren-
zen tussen strandwallen/
duinen en lagere gronden 
zijn gestippeld. Naar een 
tekening van de auteur.
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Oer-IJ bij Castricum was dichtgeraakt, in het 
achterland steeg het grondwaterpeil en nam de 
vernatting toe, gevolgd door veengroei. Direct 
langs de kust zette de eerste fase van de jonge 
duinvorming (700-900) al in, met overstuiving 
van de akkers als gevolg.

Toch was het gebied waarschijnlijk niet vol-
strekt onbewoond. In ieder geval lag het er 
niet volledig ongebruikt bij. Er bevond zich in 
Noord-Kennemerland een relatief hoge concen-
tratie van religieuze plekken, die pasten in de 
bezielde en vergoddelijkte natuurbeleving van 
de voorchristelijke bevolking. Een ‘heilig bos’ 
bij Heiligenlo, oftewel Heiloo; heiligdommen 
(tempels) bij Hargen en mogelijk bij Wimnon 
(Wimmenum); heilige bronnen bij Heiloo (twee 
stuks), Egmond Binnen en Petten.3 Die bron-
nen werden na de komst van Willibrord, kort na 
700, gekerstend, waarbij het voorbeeld van Mo-
zes niet ver weg was. De prediker hoefde maar 
zijn staf op de grond te planten of er ontsprong 
een geneeskrachtige bron. Niet voor niets waren 
de kerken van Heiloo en Petten naderhand aan 
Willibrord gewijd. In Egmond ontstond een lo-
kale variant van dit thema: daar welde het hei-
lig water op toen de relieken van de kluizenaar 
Adalbertus waren opgegraven om te worden 
overgebracht naar de nieuwe, aan hem gewijde 
abdij. Als huisklooster van de graven van Hol-
land werd de abdij van Egmond een van de pij-
lers van hun territoriale macht. Egmond werd 
naast een religieuze stichting ook een scripto-
rium en kanselarij, het werd de begraafplaats 
voor de jonge dynastie, het ontwikkelde zich tot 
economisch centrum met uitgestrekte domei-
nen – en het werd de bakermat van de vroege 
waterstaatszorg in het gewest.

De Zanddijk
De eerste, defensieve fase van de regionale wa-
terstaatsgeschiedenis is ingebed in het vroeg-
middeleeuwse christelijke geloof. Daarbij stond 
het menselijk handelen geheel onder regie 
van de hogere machten. We kennen de betref-
fende episode uitsluitend uit de Mirakelen van 

St. Adalbert, een reeks wonderverhalen die de 
macht van de Heer en de invloed van zijn heilige 
midde laar moeten onderstrepen. Nu moeten 
we in het algemeen natuurlijk oppassen met de 
histo rische be trouwbaarheid van de wonderen 
die in de vitae aan vrome mannen en vrouwen 
worden toege schreven. Vele ervan zijn variaties 
op Bijbelse thema’s, zoals hierboven al is aange-
stipt met betrekking tot Willibrords optreden. 
Bijzonder aan de Egmondse legenden is dat ze 
worden gekenmerkt door een sterke couleur lo-
cale, waarin het landschap en maatschappelijke 
omstandigheden als authentieke beschrijvingen 
op de lezer overkomen. We vinden er bijvoor-
beeld gegevens over de eerste duinvorming bij 
Egmond die door geologisch onderzoek kon 
worden bevestigd. Die betrouwbaarheid geldt 
ook voor een tweetal episoden over de dijk die 
gewoonlijk wordt geïdentificeerd met de Lim-
mer Zanddijk.4 Deze nog altijd bestaande wa-
terkering moet omstreeks 1100 zijn aangelegd 
als zuidelijke afsluiting van de strandvlakte tus-
sen de Egmonden aan de westzijde, Alkmaar, 
Heiloo en Limmen aan de oostzijde en Bergen 
aan de noordzijde. In deze laagte had zich een 
‘Mere’ (Berger- en Egmondermeer) gevormd. Dit 
waterde af via het veenriviertje de Rekere in de 
richting van het zeegat de Zijpe, dat ten noor-
den van het dorp Petten was ontstaan. De door 
de monniken aangelegde overdijking van deze 
strandvlakte sloot het water dat uit het zuiden 
kwam buiten, zoals ook elders dwarsdijken van 
een regionale betekenis werden aangelegd – bij-
voorbeeld de Dam bij Wijk en de Zwammerdam 
later in de 12de eeuw. 

Volgens de mirakelverhalen was de aanleg in-
gegeven door een noodtoestand. ‘Dicht bij het 
Egmondse klooster,’ zo begint de tekst, ‘lag een 
moeras dat was ontstaan doordat de zee op die 
plek was doorgebroken. Tot op de dag van van-
daag zijn de sporen duidelijk zichtbaar. ’s Win-
ters steeg ten gevolge van vloed en regen vaak 
de waterstand, zozeer dat het water slechts met 
moeite buiten de kloostermuur kon worden ge-
houden. Het water van het moeras was een ge-
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geven winter meer dan gewoonlijk buiten zijn 
oevers getreden, zozeer dat het de inwoners van 
het meest nabijgelegen dorp, Castricum, met ge-
vaar, namelijk overstroming van akkers en hui-
zen, ernstig bedreigde.’  

De dorpelingen, die als ‘woest’ en ‘arrogant’ 
worden beschreven, trekken op naar de dijk en 
steken deze zonder pardon door, de smeekbe-
den van de monniken onder leiding van Allard 
van Haarlem ten spijt. Dan volgt de miraculeuze 
ommekeer. ‘Maar het is wonderbaarlijk te zeg-
gen: zodra de genoemde monnik de schrijn met 
de heilige relieken, onder aanroeping van onze 
patroon Sint Adalbert, in het water had geplaatst, 
kwam er plotseling storm opzetten, vielen er ha-
gel en sneeuw uit de hemel en draaide het water 
zich om. Het stroomde niet uit op het lager ge-
legen land. Het stelde met geraas de zonde van 
de onverstandigen aan de kaak en loofde luid de 
wondermacht van de heilige, wiens bezit het in-
tact liet.’5

De ‘stem van het water’ was echter niet vol-
doende om de Castricumers tot inkeer te bren-

gen.6 Dat bleek enkele jaren later, toen genoem-
de Allard inmiddels (in 1105) abt was geworden. 
Opnieuw steeg het water in het moeras tot on-
gewone hoogte, en ditmaal beraadden de mon-
niken zich over de mogelijkheid om het door 
een strategische coupe in de dijk gecontroleerd 
te laten weglopen. Weer kregen zij de dorpelin-
gen tegen zich, die nu zover gingen dat ze de 
monniken achtervolgden en mishandelden. Het 
mirakel bestond er in dit geval uit, dat de boos-
doeners binnen enkele jaren door de hemelse 
gerechtigheid werden gestraft met vreselijke 
ziekten en ongelukken of een smadelijke dood. 
Hoe de ingreep in de dijk uitwerkte, vermeldt 
het verhaal echter niet.7

De Koog- en Rekerdijk
Nog geen eeuw na de incidenten rond de dijk van 
de Egmondse monniken was het initiatief voor 
de waterstaatszorg in handen gekomen van de 
graven van Holland, waarbij een meer offensieve 
houding werd ingenomen. In een tussen 1206 
en 1215 uitgegeven oorkonde verklaart graaf Wil-

Frits David Zeiler | Mirakels water

Afb. 2  Moderne pelgrimage: excursie van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis naar 
de Limmer Zanddijk, najaar 2015. Foto auteur.
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lem I, dat hij een dijk, die door zijn voorganger 
Dirk VII tussen Bergen en Alkmaar is aangelegd, 
heeft laten herstellen. Tevens heeft hij maatrege-
len genomen met betrekking tot het droogval-
lende slikland langs de oevers van de Berger- en 
Egmondermeer. Reden tot het opwerpen van 
deze dijk is ‘het buitensluiten van de wateren, 
die naar binnen vloeiden en de landbouw door 
de toename van de zoutafzetting minder vrucht-
baar maakten.’8 Dat betekent dat het zeegat van 
de Zijpe even ten noorden van Petten, dat lange 
tijd een goede afwatering voor Noord-Kenne-
merland bood, zich letterlijk van de andere kant 
had laten zien. Het had zich verwijd en liet bij 
hoge vloeden veel zeewater binnen, dat langs de 
Rekere werd opgestuwd tot aan de landerijen 
langs de meeroevers. De lange afsluitdijk, lo-
pend van de Koog- of Kogendijk onder Bergen 
via de Rekerdijk en de Frieseweg naar de Dijk 
in Alkmaar, moest dit schadelijke water nu bui-
ten zien te houden. Om de waterstand goed te 
reguleren, werd in de Rekere een sluis gelegd, 
de Berger of Koedijker Sluis. In de loop van de 
13de eeuw kwamen daar nieuwe afdammingen 
bij, zoals de Schoorldam en de Krabbendam, ter-
wijl langs de boezem van de Zijpe de Schoorlse 
Zeedijk tot stand kwam. De Zeedijk werd mede 
onderhouden door de Abdij, die in de nabijheid 
omvangrijke bezittingen had. De andere initi-
atieven kwamen alle uit ’s graven boezem.9 Ze 
lijken nuchter en praktisch, precies zoals in de 
oorkonde van Willem I wordt verwoord. Het was 
een instelling die ook zijn opvolgers Willem II 
en Floris V zouden huldigen. Aan wonderen was 
in die periode kennelijk minder behoefte, in ie-
der geval niet in de oude, op het natuurgeloof 
geënte vorm. Nadien vormen overstromingsver-
halen en de bijbehorende wonderbaarlijke red-
dingen langs de gehele Noordzeekust een opval-
lend uniform ‘werelds’ patroon. Dat zou duren 
tot het begin van de 15de eeuw. Toen voltrok zich 
de meest beruchte ramp die in het collectief 
geheugen is blijven hangen: de Sint-Elisabeths-
vloed van 1421.

Het Mirakel van Bergen
In de laatmiddeleeuwse maatschappij kreeg per-
soonlijke devotie een meer centrale plaats en in 
die sfeer ontstond ook een hernieuwde behoefte 
aan wonderverhalen. Die verhalen werden ech-
ter niet alleen meer verbonden aan rampen en 
plagen, maar ook aan het dagelijkse leven, zoals 
het Mirakel van Amsterdam (1345) en het Heilig 
Bloedwonder van Alkmaar (1429) bewijzen. Maar 
het Mirakel van Bergen (1421-1422) komt wel 
degelijk rechtstreeks voort uit een watersnood-
ramp.10 Kort samengevat geschiedde er volgens 
de overlevering het volgende. Bij de beruchte 
vloed van 1421 sloegen de duinen bij Petten weg; 
het dorp werd verwoest, inclusief de kerk waarin 
zich 600 gelovigen wilden veiligstellen. Het wa-
ter werd opgestuwd tot vele kilometers landin-
waarts. Toen de schout van Bergen de volgende 
dag langs de hoge gronden van de buurschap 
Zanegeest liep, vond hij tussen de aangespoelde 
rommel een kistje dat afkomstig bleek te zijn 
uit de verdronken kerk. Het bevatte hosties en 
andere attributen die gebruikt werden tijdens 
de misviering. De pastoor van Petten, die op dat 
moment afwezig was, werd gewaarschuwd en 
haastte zich naar de Bergense parochiekerk. De 
door het zeewater aangetaste hosties ‘nuttigde 
hij met veel eerbied’. Van het (zoute) water dat in 
het kistje was blijven staan, en dat door de aan-
raking met het lichaam van Christus als gewijd 
gold, stond hem het drinken tezeer tegen. Dat 
goot hij in een schaal, die door zijn confrater in 
een kast in de kerk werd opgeborgen. Toen men 
de schaal een halfjaar later tevoorschijn haalde, 
bleek het water te zijn opgedroogd tot een bloed-
rode stof. Het was duidelijk: dit was het bloed 
van Christus. Het gerucht van het wonder ver-
spreidde zich als een lopend vuurtje. Er kwam 
een officiële kerkelijke onderzoekscommissie 
en het mirakel werd als echt erkend. Vanaf dat 
moment was de kerk van Bergen een bedevaarts-
oord. Tot het begin van de Opstand duurde deze 
devotie onverminderd voort. De Geuzen maak-
ten een radicaal einde aan de verering van het 
mirakel: eerst door de ontheiliging van de ge-
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wijde voorwerpen en daarna, in 1574, door de 
verwoesting van de kerk. De laatste werd als 
Ruïnekerk in de moderne tijd opnieuw tot een 
icoon, maar dan zoals de Westertoren voor Am-
sterdam of de Dromedaris voor Enkhuizen: als 
beeldmerk voor de promotie als toeristenoord.

Anders dan de verhalen over de Zanddijk is 
de geschiedenis van het Mirakel van Bergen ook 
na 1574 in de plaatselijke traditie blijven voort-
leven. Dat heeft zeker te maken met feit dat ook 
na de kerkelijke en bestuurlijke alteratie (1580) 
twee derde van de bevolking tot de schuilkerk 
van de R.K. statie is blijven behoren. Maar ie-
dere Bergenaar kon eeuwen later nog de plek 
aanwijzen waar het kistje was aangespoeld en 
waar een eenvoudige devotiekapel had gestaan; 
de naam Kapellaan is tot op de dag van vandaag 
gehandhaafd. Er werd zelfs een tweede traditie 
verzonnen bij een naburige plek, het Zakedijkje. 
Dit dijkje ontleent zijn naam weliswaar gewoon 
aan een bewoner van destijds die Sake heette, 
maar in de volksetymologie werd het verklaard 
als ‘Sacramentsdijkje’. Recentelijk (1991) is daar 
nog een straatnaam in een nieuwbouwwijk aan 
toegevoegd, te weten ‘Ommegang’. Deze verwijst 
naar de stille tocht die net als in Amsterdam in 
de eeuwen van het processieverbod door de ge-
lovigen naar de plaats van het wonder werd ge-
houden. 

Een raadsel is overigens de naamgeving van 
een in 1871 gebouwd huis aan de Hoflaan in het 
centrum van Bergen, dat de naam ‘In de kat van 
de Kinderdijk’ draagt. Nu was deze Hollandse 
versie van Mozes in het biezenkistje natuurlijk 
al vele eeuwen bekend, ook al is deze nergens in 
de eigentijdse verslagen van de Sint-Elisabeths-
vloed te vinden.11 Zou er een relatie zijn met een 
450-jarige herdenking van de ramp? Daarover is 
niets bekend, maar het zegt wel iets over de be-
hoefte die er ook in de 19de eeuw bestond aan 
wonderbaarlijke geschiedenissen. Het wiegje 
met de balancerende kat is natuurlijk wel een 
seculier wonderverhaal; er komt geen hogere 
macht meer aan te pas.

Een wonder zonder meer
Voor die secularisering gaan we nog eenmaal 
terug naar de zestiende eeuw. Op het breukvlak 
van Opstand en alteratie werd Noord-Kenne-
merland voor de laatste maal geteisterd door 
een grote stormvloed: de Tweede Allerheiligen-
vloed van 1570. Maar deze heeft geen sporen in 
de overlevering of naamgeving achtergelaten. 
Waarschijnlijk hebben de gebeurtenissen van 
enkele jaren later – het beleg en ontzet van Alk-
maar – de collectieve herinnering geheel over-
spoeld. De streek werd door de oorlog zwaar 
getroffen: zowel de Abdij als het Kasteel van Eg-
mond werden gesloopt, de pas voltooide droog-

Frits David Zeiler | Mirakels water

Afb. 3  Voorzijde van een gidsje van de Stille Omgang te 
Bergen, 1949. De afbeelding toont een fresco in de 
Petrus- en Pauluskerk, geschilderd door Jaap Min. 
Collectie auteur.
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making van de Berger- en Egmondermeer teniet 
gedaan, dorpen en kerken werden verwoest. 
Maar er was uiteindelijk één ding dat telde voor 
het nageslacht: van Alkmaar begon op 8 oktober 
1573 de victorie.

Het ontzet van Alkmaar werd door de aanhan-
gers van de Opstand beschouwd als een wonder. 
Voor de rechtzinnige Calvinisten vormde het 
een bewijs voor hun stelling dat de Heer hen had 
uitverkoren en hun zijde had gekozen. De he-
mel stuurde stortregens, de Geuzen deden met 
hun inundaties de rest, en de Spanjaarden dro-
pen letterlijk af. Het was een gereformeerd won-
der, met de bijbehorende retoriek, maar zonder 
de gebruikelijke rituelen en parafernalia.12 Pas 
in de tweede helft van de 19de eeuw kwam een 
herdenkingscultuur op, die in Alkmaar evenals 
in Brielle en Leiden alsnog resulteerde in offi-
ciële plechtigheden en carnavaleske optochten. 
Iets wat door het rooms-katholieke volksdeel 
met zeer gemengde gevoelens werd ontvangen. 
In die ‘zuil’ beperkte men zich tot een herwaar-
dering van heilige plaatsen, zoals de putjes van 

Heiloo en Egmond, en van de Heilig Bloed-won-
deren van Bergen en Alkmaar met de bijbeho-
rende missen en stille ommegangen.13

Op één punt kwamen in de 19de eeuw twee 
religieuze tradities op een curieuze wijze sa-
men. Dat was bij het Arissendijkje, een nog be-
staande waterscheiding tussen de Bovenpolder 
onder Egmond aan den Hoef en de droogma-
kerij Egmondermeer. Het ontleent zijn naam 
aan de Alkmaarse hervormer Jan Arentsz, die in 
1566 van graaf Lamoraal van Egmond toestem-
ming had gekregen om daar een hagepreek te 
houden. Maar na drie eeuwen was de herinne-
ring aan deze mandenmaker en ‘voorman van 
de Hollandse reformatie’ vervaagd. En zo kon 
het gebeuren dat de negentiende-eeuwse auteur 
J.W.M. Schorer op zijn vraag aan een omwo-
nende naar de herkomst van de naam van het 
dijkje de verzekering kreeg, dat het ging om het 
Sint-Arisdijkje.14 Dat was toch niet helemaal de 
bedoeling geweest van de prediker en zijn vol-
gelingen, onder wie Alkmaars burgemeester 
Nanning van Foreest. Deze schreef in zijn ver-

Afb. 4  De Kapellaan te Bergen, waar na 1421 een devotiekapel werd gebouwd. Situatie 2009. 
Foto auteur. 
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slag over beleg en ontzet: “’t Selfde, segge ick, 
is onsen Godt alleen toe te schrijven, dat onse 
polijtische regiment van die moetwillige ende 
onverdrachtelicke tyrannie der Spangiaerden 
bevrijt, ende die Christelicke gemeente van die 
onheylige valsche godsdiensten gesuyvert ende 
gereynigt zij.”15

Tot slot
In de regionale waterstaatsgeschiedenis van 
Noord-Kennemerland waren de herinneringen
aan overstromingen en de omgang met het 
water aanvankelijk variaties op Bijbelse ver-
halen vermengd met symbolen en rituelen uit 

de voorchristelijke natuurcultus. Naarmate de 
graven van Holland de waterstaatszorg in eigen 
hand namen en het land preventief tegen het 
water gingen beschermen, kwam de nadruk in 
de herinneringscultuur van de late Middeleeu-
wen geleidelijk aan meer te liggen op seculiere 
en rationele verklaringen voor deze overstro-
mingsrampen. Deze secularisering betekende 
overigens niet het einde van de wonderverhalen. 
Het Mirakel van Bergen (1421-1422) en de over-
levering van dit verhaal laten zien dat ook in de 
latere eeuwen behoefte bleef bestaan aan deze 
wonderbaarlijke geschiedenissen ter verklaring 
van de rampen die het gebied getroffen hadden. 

Frits David Zeiler | Mirakels water

Afb. 5 Het Arissendijkje 
tussen Egmondermeer- 
en Bovenpolder waar Jan 
Arentsz hagepreken hield. 
Situatie 2015. Foto auteur.
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De watersnood van februari 1825 was de grootste 
natuurramp die Nederland trof in de 19de eeuw. 
Grote gebieden langs de oevers van de Zuiderzee 
kwamen onder water te staan. Hoewel er relatief 
weinig dodelijke slachtoffers waren, was de ma-
teriele schade enorm. Naast Overijssel en Fries-
land werd Holland ook geteisterd door deze 
natuurramp. Voor deze gebieden, waarbij Wa-
terland ten noorden van Amsterdam het zwaarst 
getroffen werd, waren de gevolgen op korte en 
lange termijn groot. Landbouw- en weidegron-

den raakten voor langere tijd onbruikbaar door 
het zoute zeewater en een groot deel van de 
veestapel overleefde de stormvloed niet. Vanuit 
het getroffen gebied kwam een vluchtelingen-
stroom op gang in de richting van met name 
Amsterdam. Deze ingrijpende gebeurtenis moet 
op de tijdgenoten een overweldigende indruk 
hebben gemaakt. Desondanks lijkt de herinne-
ring aan de overstroming van 1825 in Holland 
beperkt te zijn. Niet alle rampen worden herin-
nerd: sommige dringen wel door tot de canon 

Herinneren en vergeten 
van een watersnood in 
Holland: de overstroming 
van 1825

Als gevolg van een noordwesterwind en het opstuwende water braken in 
februari 1825 op verschillende plaatsen de dijken door. Grote delen van 
Noord-Nederland kwa men onder water te staan. In het Zuiderzeegebied 
werd Waterland, de regio ten noor den van Amsterdam, het zwaarst getroffen. 
Hoewel deze ingrijpende gebeurtenis tegenwoordig beschouwd wordt als de 
grootste natuurramp die Holland in de 19de eeuw heeft geteisterd, lijkt de 
herinnering aan deze overstroming volledig weggevaagd te zijn door de 
gebeurtenissen van 1916. Er zijn verschillende verklaringen te geven waarom 
een sterke herinneringscultuur rondom de overstroming van 1825 ontbreekt, 
maar totaal vergeten is deze ramp niet. Aan de hand van gedenkboeken, 
prenten, objecten en plekken in het landschap laat dit artikel zien dat de 
herinnering aan de watersnoodramp van 1825 op lokaal niveau wel degelijk 
voortleeft. 

Harm Pieters
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 | De overstroming van 1825

van de Nederlandse of Hollandse geschiedenis, 
terwijl andere in de vergetelheid raken. Welke 
verklaringen zijn daarvoor aan te wijzen? Om 
de herinnering aan de ramp van 1825, of liever 
gezegd het ontbreken aan een herinnerings-
cultuur rondom de ramp van 1825, te duiden, 
zal regelmatig de vergelijking worden gemaakt 
met watersnoodrampen in Holland die wel een 
plaats in ons collectief geheugen hebben, zoals 
de overstroming van 1916. Daaruit zal blijken dat 
het te eenvoudig is om te stellen dat de ramp van 
1825 in alle opzichten een vergeten ramp is. 

De watersnood van 1825 in Holland
De gebeurtenissen in februari 1825 waren niet 
uniek voor het Zuiderzeegebied. Stormvloeden in 
dit deel van Nederland volgden vaak een typisch 
patroon. Met name de situatie waarbij een zuid-

westenwind naar het noordwesten draaide, zorg-
de voor veel opstuwing van water in de relatief 
ondiepe Zuiderzee. In combinatie met springtij 
konden er zo hoge waterstanden worden bereikt 
die met regelmaat voor overlast zorgden. In nor-
male winters betekende dit dat de afwatering 
van de laaggelegen gebieden rond de Zuiderzee 
dusdanig lastig was dat veel gebieden gedu-
rende de wintermaanden onder water stonden. 
De bewoners van Holland waren in de loop van 
de eeuwen aan deze omstandigheden gewend 
geraakt en hadden diverse strategieën ontwik-
keld om met deze jaarlijkse overlast om te gaan.1

Overstromingen waren in het Zuiderzee-
gebied in algemene zin dus geen bijzondere 
gebeurtenissen. Gemiddeld een keer per eeuw 
waren de omstandigheden dusdanig dat er zich 
een echte ramp voltrok en grote gebieden voor 

Afb. 1  De prins van Oranje bezoekt de slachtoffers van de watersnood in het Aalmoezeniers-
weeshuis te Amsterdam op 14 februari 1825. Schilderij van Mattheus Ignatius van 
Bree, 1825. Collectie Rijksmuseum Amsterdam.
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veel langere tijd onder water verdwenen. De in 
dit gebied ontwikkelde strategieën om met het 
water om te gaan, schoten dan tekort. In de loop 
van 3 februari 1825 kondigde zich een dergelij-
ke ramp aan. De wind draaide naar het noord-
westen en stuwde het water naar de Hollandse 
dijken. Het gevaar werd onderkend en herkend 
door de verantwoordelijke bestuurders. Op 4 
februari riepen zij daarom mannen op uit alle 
dorpen in Waterland om de dijken te verstevi-
gen en te bewaken. Op diverse plaatsen, zoals bij 
Schellingwoude, slaagden zij er in om de dijk 
te redden. Verder naar het zuiden, maar net ten 
noorden van Amsterdam, werd een zwakke plek 
in de dijk fataal.

De doorbraak van de stenen beer bij Durger-
dam is een verhaal dat vaak naar voren komt in 
de historiografie over de watersnood van 1825. 
Het ging om een gemetselde constructie met 
verdedigingstorens, die vijandelijke legers moest 
beletten om de dijk te gebruiken als marsroute. 
De stenen beer bij Durgerdam was in 1809 aan-
gelegd om bij een nieuwe invasiepoging van de 
Engelsen, zoals die tijdens de Tweede Coalitie-
oorlog in 1799, de route naar Amsterdam te blok-
keren. Na 1809 was er nog nauwelijks onderhoud 
gepleegd aan dit deel van de dijk. Op 4 februari, 
rond drie uur in de middag, stortte de stenen 
beer met donderend geraas in. Het zeewater was 
inmiddels gestegen naar ruim twee meter boven 
NAP, terwijl Waterland één meter onder dat-
zelfde NAP lag. De ooggetuigen in Ransdorp be-
schreven een wit schuimende muur die ineens 
snel dichterbij kwam.2 Verderop steeg plotseling 
het water in de sloten, wat het teken was dat ver-
derop de dijk doorgebroken moest zijn. De be-
woners van het gebied probeerden met hun vee 
te vluchten naar hoger gelegen gebouwen, zoals 
sommige kerken. Anderen probeerden zich op 
de zolders van hun woningen in veiligheid te 
brengen. Uiteindelijk liepen behalve Waterland 
de Oostzaner- en de Westzanerpolder onder. Van 
de drie grote droogmakerijen in dit gebied, de 
Beemster, de Purmer en de Wijde Wormer, brak 
alleen van de laatste de ringdijk. 

Watersnoodvluchtelingen uit het gebied ten 
noorden van het IJ kwamen voornamelijk in 
Amsterdam terecht. Het ging daarbij niet alleen 
om mensen maar ook om het vee dat tijdelijk 
onderdak vond in de stad. Diverse wees- en 
gasthuizen vingen de watersnoodvluchtelingen 
op. In verslagen over de gebeurtenissen in Am-
sterdam wordt met name de rol van het College 
Zeemanshoop geprezen. Dit was een fonds voor 
zeevarenden dat in 1822 was opgericht. De kapi-
teins van het college voeren af en aan over het 
IJ om mensen en vee te evacueren naar de stad. 
Ook transporteerden ze hulpgoederen naar de 
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overkant, want niet iedereen wilde of kon naar 
Amsterdam. Boeren die een deel van hun veesta-
pel in veiligheid wisten te brengen, bleven ach-
ter in het overstroomde gebied. In Amsterdam 
zelf was de schade, in tegenstelling tot de vorige 
grote overstroming in 1775, beperkt. 

Het creëren van een herinnering: gedenkboe-
ken, objecten en landschap
Voor een samenleving die regelmatig te maken 
krijgt met overstromingen, zijn herinneringen 
een cruciale factor bij het ontwikkelen van stra-
tegieën om het gevaar van overstromingen het 

hoofd te bieden. Die strategieën zijn immers 
gebaseerd op eerdere ervaringen met overstro-
mingen.3 Herinneringen aan overstromingen 
worden gecreëerd door allerlei actoren, zoals 
waterschappen, alle mogelijk lokale, regionale 
en landelijke autoriteiten, kerken en individuele 
vertegenwoordigers van deze actoren. Deze her-
inneringen kunnen allerlei vormen aannemen 
en in de loop van de tijd veranderen. Verhalen 
over rampen werden in de 17de eeuw bijvoor-
beeld in pamfletten of in (stads)kronieken ver-
werkt. Aan het einde van de 18de eeuw verschenen 
er daarnaast ook zogenaamde gedenkboeken. 

Afb. 2 en 3 Naast de brug ten westen 
van de kerk in Broek in Waterland staat 
een hardstenen lantaarnpaal waarop de 
hoogte van het water op 5 februari 1825 is 
aangegeven. Foto’s Marion Golsteijn, 2010, 
licentie CC-BY-SA-3.0-NL.
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Dit waren losstaande publicaties die de gebeur-
tenissen tijdens en na de ramp omschreven. 

Onder de titel Historisch Tafereel van den 
zwaren watersnood verscheen het belangrijkste 
gedenkboek dat zich voornamelijk op Hol-
land richtte. Het is van de hand van de Amster-
damse, remonstrantse dominee Nicolaas Swart 
(1779-1846). Swart woonde en werkte sinds 1808 
in Amsterdam en was daarvoor predikant in 
Gouda en Leiden geweest. Daarnaast was hij lid 
van het landelijke bestuur van de Maatschappij 
tot Nut van ’t Algemeen (Nut).4 Als inwoner van 
Amsterdam kon Swart de gebeurtenissen uit de 
eerste hand beschrijven. Hoewel het niet expli-
ciet wordt, maakte hij waarschijnlijk, zoals zo-
veel Amsterdamse ramptoeristen, een boottocht 
naar de andere kant van het IJ om over de water-
vlakte uit te kijken. Daarnaast is het heel goed 
mogelijk dat hij met de betrokken autoriteiten 
of met gevluchte Waterlanders heeft gesproken. 
Swart kon daarnaast ook teruggrijpen op eerde-
re voorbeelden of anders gezegd: de herinne-
ring aan eerdere overstromingen die Holland 
troffen. Voor Swart waren de belangrijkste voor-
beelden daarbij de werken van Johan Hendrik 
Hering, die zowel over de overstroming van 1775 
als die van 1776 een gedenkboek in Amsterdam 
publiceerde.5 De uitgever van Swart, de Amster-
damse firma Schalekamp & van Grampel, wilde 
aanvankelijk een gedenkboek uitbrengen met 
een nationaal karakter. Daarmee werd bedoeld 
dat het boek het gehele rampgebied moest be-
schrijven. Uiteindelijk kozen Swart en de uit-
gever er voor om niet langer te wachten en het 
boek uit te brengen. Hierdoor was er te weinig 
informatie beschikbaar over de gebieden buiten 
Holland. Meer dan de helft van het boek gaat 
dan ook over Amsterdam en de rest van Hol-
land.

De nadruk in het boek ligt op de goede daden 
van de Hollandse autoriteiten en individuele ge-
troffenen. Swart droeg het boek dan ook op aan 
het eerder genoemde College Zeemanshoop. 
Daarnaast zijn het de Amsterdamse burgemees-
ter David Willem Elias en gouverneur A.W.N. 

Tets van Goudriaan die worden geprezen voor 
hun goede crisismanagement.

In de visie van Swart was de overstroming 
geen straf van God, een idee dat ook in 1825 nog 
aanhangers kende. De goedheid van God was 
juist zichtbaar in alle goede daden en hulpvaar-
digheid van de bevolking. Niet alleen de daad-
krachtige bestuurders waren zo een instrument 
van God, maar ook iedereen die zich inzette voor 
de slachtoffers, bijvoorbeeld door geld te done-
ren ten behoeve van die slachtoffers. Behalve dit 
gedenkboek publiceerde Swart ook een preek of 
leerrede naar aanleiding van de watersnood van 
1825, waarin een vergelijkbare visie naar voren 
komt.6

Herinneringen aan rampen zoals een waters-
nood worden niet alleen schriftelijk vastgelegd 
en gecreëerd. Er zijn ook allerlei objecten die in 
materiële zin een herinnering kunnen vormen. 
Voor wie goed zoekt en kijkt zijn er in kerken 
en oudere huizen nog vloedmerken te vinden 
die de herinnering aan overstromingen visua-
liseren. Vloedmerken zijn meestal in de muur 
gemetselde stenen die aangeven hoe hoog het 
water stond tijdens een overstroming. Soms be-
vatten muren meerdere vloedmerken of zijn de 
verschillende waterhoogtes in één vloedmerk 
verwerkt. Vloedmerken houden de herinnering 
aan overstromingen levend en maken het ook 
mogelijk om verschillende rampen met elkaar 
te vergelijken. Een ander voorbeeld zijn illus-
traties die scènes verbeelden van de ramp, zoals 
de doorbraak van de stenen beer bij Durgerdam. 
Dergelijke prenten waren erg populair en wer-
den vooral als los product verkocht. Er zijn ook 
enkele schilderijen bekend die gewijd zijn aan 
de gebeurtenissen in 1825, zoals het schilde-
rij van James de Rijk met de koeien in de kerk. 
Zie daarvoor ook het Topstuk in dit nummer 
van Holland. Ten slotte werden er ook herin-
neringsmedailles geslagen en toegekend aan de 
heldhaftige redders. Zo ontvingen de belangrijk-
ste kapiteins van het College Zeemanshoop als 
dank een herinneringsmedaille. 

Naast dergelijke objecten wordt ook het land-
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schap getekend door overstromingen. In die zin 
kun je ook spreken over de landschappelijke her-
innering aan rampen. Dijken worden opnieuw 
aangelegd en verlegd. Op diverse plekken voor 
en achter de dijken zijn er nog diepe gaten met 
water die aan dijkdoorbraken herinneren. Langs 
de voormalige Zuiderzeedijk zijn nog talrijke van 
dergelijke braken te vinden. Soms werden ze door 
nieuwe overstromingen groter. In andere geval-
len verdwenen ze juist uit het landschap, doordat 
ze werden drooggelegd. Hoewel de sporen van 
overstromingen dus duidelijk terug te zien zijn 
in het landschap, zijn het niet per defi nitie plek-
ken die aan een specifi eke ramp herinneren. 

1825 herinneren in 1916
In 1916 wordt min of meer hetzelfde gebied in 
Holland opnieuw getroff en door een overstro-
ming van de Zuiderzee. Door deze gebeurte-
nissen neemt de belangstelling voor de over-
stroming van 1825 toe. Diverse schrijvers van 
gedenkboeken over de overstroming van 1916 
gebruiken daarvoor de gedenkboeken uit 1825, 
zoals die van Swart. In deze nieuwe gedenkboe-
ken wordt vaak vermeld dat er geen personen 
meer in leven waren die ook de eerdere waters-
noodramp uit 1825 hadden meegemaakt. Daar-
door wisten de inwoners van Waterland ook niet 
meer wat een dergelijke ramp betekende of hoe 
je jezelf kon redden tijdens een watersnood. De 
zeldzame gevallen waarbij er ouden van dagen 
waren die wel beide rampen hadden meege-
maakt, werden door diverse landelijke kranten 
overgenomen op basis van lokale berichtgeving. 
Zo viel er op 6 februari 1916 in Schuitemakers 
Purmerender Courant het verhaal te lezen over 
de 92-jarige weduwe Mulder-Dekker. Zij was als 
eenjarige tijdens de watersnood van 1825 geëva-
cueerd naar Amsterdam en werd nu opnieuw 
getroff en door de watersnood.7

Hoewel de ramp van 1916 de overstroming 
van 1825 tijdelijk in herinnering riep, betekende 
deze ramp tegelijkertijd dat de gebeurtenissen 
van 1825 in vergetelheid raakten. 1916 was voort-
aan het nieuwe ijkpunt als het om overstro-

mingen ging. Een honderdjarige herdenking 
in 1925 was er in Holland dan ook niet bij. Dat 
was anders aan de andere kant van de Zuiderzee 
en dan met name in Friesland. In 1916 wist deze 
provincie de voeten droog te houden. Enigszins 
triomfantelijk telegrafeerde de Friese Commis-
saris van de Koningin aan het Ministerie van 
Waterstaat in Den Haag dat er niets aan de hand 
was in zijn provincie.8 In het later verschenen 

Afb. 4  Watersnoodpenning met daarop afgebeeld de 
watersnoodramp in Nederland in 1825. Vervaardigd 
door G.F. Sartorius jr., 1825. Collectie Rijksmuseum 
Amsterdam.

Afb. 5  Naar aanleiding van het feit dat de weduwe 
Mulder-Dekker twee watersnoodrampen had mee-
gemaakt verscheen een artikel in de Schuitemakers 
Purmerender Courant van 6 februari 1916. Collectie 
Waterlands Archief.
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gedenkboek over de overstroming van 1825 in 
Friesland stelden de Friese autoriteiten dat het 
dijkbeheer sinds 1825 in hun provincie sterk was 
verbeterd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Hol-
land. En passant kregen de Franse bezetters de 
schuld van de ramp van 1825: in de Franse Tijd 
was het dijkonderhoud genegeerd.9 Een derge-
lijke stellingname was in Holland na de gebeur-
tenissen van 1916 niet denkbaar.

Een vergeten ramp? 
Het aanwijzen van 1825 als een vergeten ramp 
voor (Noord-)Holland geeft een ongenuanceerd 
beeld van de herinnering aan deze specifi eke 
ramp en aan overstromingen in het algemeen. 
Die herinnering leeft zoals we al gezien hebben 
op allerlei manieren voort. Dat wil niet zeggen 
dat er geen argumenten aan te voeren zijn om 
de stelling van de vergeten ramp kracht bij te 

Afb. 6 De rode lijnen 
op deze kaart geven de 
overstromingen in Noord-
Holland op 4 februari 1825 
weer. Collectie Rijksmu-
seum Amsterdam.
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zetten. Eén van de verklaringen die in de histo-
riografi e over deze ramp genoemd wordt, is de 
afscheiding van België in 1830 en de mobilisatie 
van het leger. Deze traumatische gebeurtenissen, 
slechts enkele jaren later, zouden de herinnering 
aan de overstroming overvleugeld hebben. Ook 
in economisch opzicht waren de eff ecten van 
de langdurende mobilisatie sterker dan die van 
de overstroming van 1825. Althans, voor Neder-
land als geheel lijkt dat een logische verklaring, 
maar of deze voor de bewoners van het getrof-
fen Waterland ook afdoende is, is lastig vast te 
stellen. Het duurde immers nog jaren voordat 
de opbrengsten van het land weer in de buurt 
kwamen van het oude niveau. Bomen groeiden 
überhaupt niet meer in de eerste jaren na de 
ramp. De waterschappen die verantwoordelijk 

waren voor het herstel van de dijkvakken, betaal-
den nog decennia de forse leningen af die ze wa-
ren aangegaan bij de centrale overheid om het 
dijkherstel en de droogmaking te fi nancieren.10

Specifi ek kan voor Holland gesteld worden 
dat het economisch belangrijkste deel van de 
provincie ongeschonden uit de ramp was ge-
komen. De grote steden waren slechts beperkt 
getroff en en het tussenliggende gebied was gro-
tendeels droog gebleven. Ten noorden van het 
IJ was een groot deel van Waterland weliswaar 
overstroomd geraakt, maar waren grotere ram-
pen, zoals de overstroming van geheel West-
Friesland, ternauwernood voorkomen. De eff ec-
ten van de ramp voor Holland als geheel of voor 
Nederland waren dan ook beperkt. Andere belan-
gen en andere problemen trokken al snel weer 

21

Afb. 7  De doorbraak achter Durgerdam, voorgevallen in den avond van de 4e February 1825. 
Topografi sch Historische Atlas Dreesman, dl. XXIV-2692. Collectie Stadsarchief Am-
sterdam.
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de aandacht. Typerend in dat opzicht is ook de 
opening van het Noord-Hollands Kanaal, slechts 
enkele maanden eerder dan de watersnood. Een 
groot deel van het traject van dit prestigeproject 
liep dwars door het getroffen Waterland. De be-
kende waterstaatkundige Jan Blanken (1755-1838) 
was de ontwerper van dit kanaal, maar werd na 
de ramp ook aangewezen om het dijkherstel in 
Holland te verzorgen. Niet alleen het herstellen 
van de gaten maar ook het opnieuw droogma-
ken van het ondergelopen gebied behoorde tot 
de taken van Blanken. Op 27 februari was de 
dijk gedicht bij Durgerdam, maar dat betekende 
natuurlijk niet dat het water weg was. Daarvoor 
moest met molens het overstromingswater afge-
waterd worden via onder andere het Noord-Hol-
lands Kanaal. Blanken was echter bevreesd dat 
een te snelle afwatering via het Noord-Hollands 
Kanaal de sluizencomplexen bij Den Helder zou 
beschadigen. Uiteindelijk zouden de geruch-
ten dat Blanken liever zijn kanaal beschermde 
dan Noord-Holland weer snel droog te krijgen, 
leiden tot zijn ontslag.11 Daarmee gingen de be-
langen van het prestigeproject vóór de belangen 
van de boerenbevolking van Waterland, want pas 
in juli vielen de laatste stukken land droog.

Soms leiden rampen tot ingrijpende, insti-
tutionele veranderingen in het waterbeheer. 
Dergelijke grote veranderingen kunnen ook 
de herinnering vormen. De ramp wordt dan 
in de herinnering de aanleiding voor die grote 
veranderingen. De watersnood van 1916 zal al-
tijd verbonden blijven met de afsluiting van de 
Zuiderzee die het gevolg was van deze ramp. Een 
ander voorbeeld is de overstroming van 1675 

die voor een andere inrichting van het water-
beheer in West-Friesland zorgde.12 Na de ramp 
van 1825 veranderde er eigenlijk weinig in de 
institutionele inrichting van het waterbeheer. 
De centralisering van het waterbeheer, zoals die 
vanaf het einde van de 18de eeuw was ingezet 
door Rijkswaterstaat, had nog weinig betekenis 
voor dit deel van Holland. De waterschappen ten 
noorden van het IJ bleven in de 19de eeuw door-
modderen en bezuinigen op het onderhoud van 
de dijken. Gezamenlijke grote projecten om het 
gevaar van Zuiderzee-overstromingen te beper-
ken kwamen dan ook niet van de grond. De door 
de provincie in 1843 opgerichte Dijkvereeniging 
Noorder IJ- en Zeedijk bracht daar ook geen ver-
andering in. Voor echte grote veranderingen was 
een nieuwe ramp nodig: de watersnood van 1916. 

Diezelfde ramp in 1916 zorgde ook voor een 
tijdelijke opleving van de belangstelling voor de 
ramp van 1825. Om een nieuwe ramp te duiden 
zal altijd de vergelijking worden gezocht met 
eerdere, vergelijkbare gebeurtenissen. Ander-
zijds betekent dat ook dat er een nieuwe, ‘laatste 
ramp’ is, die de herinnering kan gaan domine-
ren. Desondanks is het te gemakkelijk om te 
zeggen dat de ramp van 1825 in Holland en spe-
cifiek in Waterland vergeten is. Op lokaal niveau, 
in het landschap en in objecten, leeft de ramp 
nog wel degelijk voort. Ook in de historiografie 
is er nog wel degelijk met regelmaat aandacht 
voor deze ramp, zowel vanuit de milieu- of ram-
pengeschiedenis of vanuit de lokale geschied-
schrijving. Ook dit themanummer van Holland 
Historisch Tijdschrift levert daar een bijdrage aan. 
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De overstroming 
Niemand was op de ramp voorbereid. Het weer-
bericht deed ondanks de stormen van de voor-
gaande dagen niets vermoeden en men had het 
volste vertrouwen in de dijken. Die lagen er in 
principe ook goed bij. Het buitentalud (de hel-
ling van de buitenkant van de dijk) had een ste-
vige basaltglooiing, die alle stormen sinds de 
vorige watersnood in 1825 had doorstaan. Dat 
het in 1916 mis ging, lag dan ook niet aan de zee-
kant van de dijken. De dijken bleken – door een 
noodlottige combinatie van factoren – domweg 
te laag. Door de aanhoudende noordwestelijke 
winden stroomde het water de Zuiderzee wel 
in, maar kon het bij eb niet terugvloeien. Uit-

eindelijk klotste het over de dijken heen, vooral 
bij stukken op het noorden waar de zee volop 
tegenaan sloeg. De binnenglooiingen, al door-
weekt van de regen, waren daarop niet berekend. 
Achter de kruin van de dijk (het hoogste gedeel-
te van de dijk) ontstonden in de lengterichting 
scheuren, waardoor hele stukken naar beneden 
schoven. Met man en macht werden die nacht 
noodmaatregelen genomen zoals het spannen 
van zeilen en het vullen van gaten. Dat heeft de 
nodige doorbraken voorkomen, maar dit lukte 
niet overal.

Rond half vier ’s morgens ontstond tussen 
Edam en Monnickendam een groot gat en ook 
aan de zuidoever van de Gouwzee ging het mis. 

De laatste doorbraak van 
de Zuiderzee: de waters-
noodramp van januari 
1916 in Noord-Holland

Vorig jaar, 2016, was het honderd jaar geleden dat Noord-Holland werd 
getroff en door een zware ramp. In de kleine uurtjes van 14 januari 1916 brak 
de Zuiderzeedijk door en liepen de Anna Paulownapolder, Waterland en het 
oostelijke deel van de Zaanstreek onder water, terwijl ook Marken over-
stroomde en de zee bij Huizen en Muiden inbrak. Nu, honderd jaar later, 
blikken we terug op deze laatste grote ramp in de provincie en kijken we naar 
de strategieën die de inwoners hanteerden om deze ramp het hoofd te 
bieden. Lessen uit het verleden bleken, op enkele na, de gehele twintigste 
eeuw van belang. Sterker nog: daar waar die in de wind werden geslagen, had 
dat soms desastreuze gevolgen.

Margriet de Roever
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Bewoners achter de doorbraken werden volko-
men door het water verrast en moesten ijlings 
zien het vege lijf te redden. De meesten lagen 
nog te slapen, een enkeling was net opgestaan 
om de koeien te melken. Aanvankelijk vluchtten 
zij naar zolder of dak en wachtten tot er een boot 
langs kwam om hen te redden. Of zij probeer-
den een dijk te bereiken waarover zij soppend 
naar veiliger gebied konden lopen. Om de be-
woners te waarschuwen werd overal de kerkklok 
geluid en werd de noodvlag op de toren gehe-
sen. Ondanks dat er in de stadjes en sommige 
dorpen al telegraaf en telefoon was, werden er 
op het platteland boden op uitgestuurd om de 
mensen te waarschuwen. Dijkwacht N. de Vries 
in Katwoude stelde plicht voor eigenbelang en 
ging van deur tot deur, terwijl in de tussentijd 
zijn vee en paard verdronken.1 

Verhuizen en bidden
Bewoners van Holland hebben altijd rekening 
moeten houden met het water om hen heen. 
Bij extreme omstandigheden overstroomde 
het land en gingen huis en haard verloren. Zij 
ontwikkelden daarvoor, aldus Petra van Dam 
in haar oratie van 2010, een ‘risicocultuur’.2 Be-
rucht is de Sint-Elisabethsvloed van 1421. Toen 

overstroomde bijvoorbeeld IJoord of IJdoorn, de 
landtong tussen de Zuiderzee en de noordelijke 
IJoever. Bewoners van het aldaar gelegen kerk-
dorp vluchtten naar droger land en streken neer 
op de grens tussen Ransdorp en Schellingwoude. 
Hoewel het land later weer is ingepolderd, keer-
den zij niet meer terug naar hun oude huizen. 
Zij stichtten een nieuwe nederzetting: Doorni-
ker- of Durgerdam.3 Migratie of relocatie is een 
van de strategieën die Van Dam noemt voor de 
omgang met het risico van overstromingen. Zij 
onderscheidt daarin drie categorieën: preven-
tieve maatregelen, strategieën die de materiële 
schade beperken en strategieën die de stress die 
een ramp met zich meebrengt verminderen.  

Relocatie, zoals de inwoners van IJdoorn de-
den, behoort tot de preventieve strategieën. Het 
risico dat dit kwetsbare stuk land, bijna geheel 
door de zee omgeven, opnieuw zou overstro-
men, was te groot. Alleen de kerk schijnt, toen 
het land weer begaanbaar was, nog een tijd in 
gebruik te zijn gebleven.4 In 1916 is zo’n verhui-
zing niet meer aan de orde. De laatste grootscha-
lige relocatie vond plaats in 1857 op het eiland 
Schokland, dat tot 1814 bij Holland hoorde. Het 
eiland stond in de winter vrijwel geheel onder 
water en bewoners hadden er geen middelen 

Afb. 1 Beschadigde 
dijk bij Monnickendam. 
Collectie Hoogheemraad-
schap Hollands Noorder-
kwartier.
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van bestaan meer. Hoewel er geen directe ramp 
aan ten grondslag lag, werd de hele bevolking 
geherhuisvest achter de oostelijke Zuiderzee-
dijk. In Waterland werd het dichten van de dij-
ken in 1916 nog op de dag van de overstroming 
aanbesteed en konden de bewoners na een half, 
in een enkel geval een heel jaar, weer terugkeren. 
Zij moesten wel tijdelijk elders onderdak vin-
den. Plattelanders vluchtten aanvankelijk naar 
de omliggende plaatsen Zaandam, Purmerend, 
Broek in Waterland, Edam, Monnickendam, 
Durgerdam, Schellingwoude en Buiksloot. Die 
zaten overvol en velen gingen door naar Am-
sterdam, waar de opvang snel was geregeld. In 
oktober 1914 waren daar namelijk, toen de Eer-
ste Wereldoorlog was uitgebroken, duizenden 
Belgische vluchtelingen opgevangen. Zij waren 
inmiddels teruggegaan of elders ondergebracht 
en veel locaties konden worden hergebruikt. 
Andere vluchtelingen vonden onderdak bij fa-
milie. De pastoor van Volendam schakelde zijn 
confraters in het overwegend katholieke gebied 
tussen Hoorn en Enkhuizen in om getroffen 
parochianen te helpen. Waar het water niet te 
hoog kwam, trokken bewoners zich terug op de 
bovenverdieping – ook een vorm van relocatie. 
Alleen het kolenfornuis op de begane grond kon 
niet mee verhuizen, zodat alleen bij eb kon wor-
den gekookt.

Tot de derde strategie, het omgaan met de 
stress die een ramp met zich meebrengt, hoort de 
religie. Slachtoffers vonden troost in hun geloof 
en van overheidswege werden dank-, vast- en ge-
bedsdagen georganiseerd. Maar zo’n ramp kon 
door dominees ook worden gezien als een straf 
van God. Deze visie bereikte een hoogtepunt toen 
paalwormen in 1730 de houten dijkbeschoeiin-
gen aanvraten, die vervolgens tegen torenhoge 
kosten moesten worden vervangen door stenen 
glooiingen. Sommige dominees zochten de oor-
zaak van deze tegenslag in sodomie, wat leidde 
tot een streng vervolgingsbeleid waarbij veel ho-
moseksuelen de doodstraf kregen. In 1916 was 
dit niet meer aan de orde. Geestelijken boden 
slachtoffers wel troost, maar preken over Gods-

oordelen verschenen toen niet meer in druk.5

Verreweg de belangrijkste strategie om met 
de risico’s van overstromingen om te gaan, is 
de beperking van de schade. Daarvoor geeft Van 
Dam vier opties: (1) de compartimentering van 
de dijken, (2) het wonen op verhoogde grond, (3) 
vervoer over water en (4) de manier waarop het 
land werd gebruikt.6 Hoe deze strategieën de 
gebeurtenissen in de nacht van 13 op 14 januari 
1916 hebben beïnvloed, wordt hierna besproken.

Historische preventieve strategieën 
Anders dan bij de latere watersnoodramp van 
1953 in Zeeland, waar de combinatie van diep ge-
legen land en een sterke stroming velen nood-
lottig werd, was het aantal directe slachtoffers 
in 1916 niet heel groot. Zestien Markenaren 
kwamen bij deze ramp om het leven; in Anna 
Paulowna kwamen twee mensen om, terwijl 
bij het reddingswerk in Waterland één militair 
verdronk. Er waren allerlei historisch gegroeide 
omstandigheden die de schade relatief beperk-
ten. De compartimentering van het land door 
bedijking is de eerste strategie die Van Dam in 
dit kader noemt. Het vanaf de late middeleeu-
wen historisch gegroeide stelsel van polderdij-
ken en -dijkjes hield het water aanvankelijk nog 
even tegen, wat bewoners de gelegenheid gaf een 
veilig heenkomen te zoeken. Ook de spoordijk 
van de Waterlandse Tram vervulde die rol. Maar 
die dijken waren niet berekend op zeewater en 
eb en vloed, en bij een volgend tij liep de ene na 
de andere polder ook onder. Ooggetuigen zagen 
hoe het water langzaam door de sloten kwam 
aanrollen, die breder en breder werden tot zij 
buiten hun oevers traden en het land onder wa-
ter zetten. Na tweeëneenhalve dag bereikte het 
water de Zaan en daar stopte de overstroming. 
Van Zaandam tot de Zuiderzee en van Purme-
rend tot de noordelijke IJdijk stond toen alles 
blank. Alleen de Purmer en de Wijde Wormer 
zijn droog gebleven, al was dat bij de laatste wel 
kantje boord. Een ongeluk komt echter zelden 
alleen. Een tweede storm op 18 februari deed er 
een maand later, bij alle schade die al was aange-
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richt, nog een flinke schep bovenop. Huizen die 
het tot dan toe hadden gehouden, stortten toen 
alsnog in. Nu waren de polderdijken en -kaden 
om het blank staande Waterland na de doorbraak 
in januari in allerijl verhoogd en deze noodke-
ring heeft het ergste kunnen voorkomen. Waar 
die het niet hield, zoals in Purmerend, volgde 
een nieuwe overstroming. Toen de nooddijk op 
de stadswal van Monnickendam het begaf, liep 
ook dit stadje vrijwel geheel onder water.

Een tweede preventiemaatregel is het wonen 
op hogere plekken, een strategie die al sinds 
de prehistorie werd toegepast. In het laagland 
woonde men op terpen. Bij de droogmake-
rijen, die door poldermolens werden droogge-
legd, stonden huizen vaak op de dijk. Waar dat 
niet het geval was, waren mens en dier bij een 
ramp heel kwetsbaar: daar vielen vaak de meeste 
slachtoffers. In sommige polders stond het wa-
ter in 1916 vier tot vijf meter hoog. Daar is veel 
vee verdronken. Ook dorpskernen en kerken 
lagen vaak wat hoger en deze hebben altijd als 
wijkplaats gefungeerd bij calamiteiten. Kerk en 
kerkhof waren dan volgepakt met mensen, koei-
en en schapen. In Monnickendam, Edam, Zun-

derdorp, Ilpendam, Ransdorp en Oostzaan ston-
den in 1916 de kerken vol koeien. Dat is minder 
vreemd dan het lijkt, want van oudsher waren 
dit de gemeenschappelijke ruimten van de be-
woners, waar in de loop der tijd de sacrale func-
tie de overhand kreeg. In 1825 was dat nog van-
zelfsprekend, maar in 1916 keek men daar toch 
anders tegenaan. Er waren kerkbesturen die pas 
na de nodige aarzeling de deuren openzetten. 
Helemaal ongelijk hadden zij niet, want de op-
vang van vee zorgde voor veel schade. De manier 
waarop huizen waren gebouwd had ook invloed 
op de schade. In 1916 vielen de meeste doden op 
het eiland Marken, waar men ironisch genoeg 
vanouds gewend was dat de zee bij extreem hoog 
water over het eiland spoelde. Huizen die niet 
op terpen stonden, waren daarom traditioneel 
gebouwd op palen zodat het water er onderdoor 
kon stromen. Maar bij een nieuwbouwwijkje was 
dit niet meer toegepast en stonden de huizen op 
stenen muurtjes. Het zeewater sloeg die in 1916 
stuk, waardoor de houten bouwsels kantelden 
en soms zelfs wegdreven. Hierdoor vielen er veel 
meer slachtoffers dan in 1825.7

Het ruim voorhanden zijn van transportmid-
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delen over water is een derde factor die schade 
kan beperken. In Waterland bezaten veel inwo-
ners een schuit of bootje. Sommigen voeren in 
1916 al meteen toen het licht werd het onderge-
lopen land op om mensen te redden en ook van-
uit Amsterdam zette die dag een kleine armada 
koers naar het rampgebied. De commandant van 
de stelling van Amsterdam, die vanwege de mo-
bilisatie vol was bemand, stelde manschappen 
en stomertjes ter beschikking. De laatste hadden 
een geringe diepgang en werden aan de achter-
kant aangedreven door een scheprad. Deze bo-
ten waren voorhanden voor het geval het land 
om de stelling heen zou worden geïnundeerd. 

Na het redden van de mensen waren de die-
ren aan de beurt, de vierde factor die Van Dam 
noemt. Het aantal directe doden dat was te be-
treuren was weliswaar niet heel groot, maar er 
zijn wel duizenden dieren omgekomen. Toen de 
mensen waren gered moesten de reddingsboten 
nog vele malen uitvaren om krengen te bergen. 
De meeste boeren waren veehouders, wat in te-
genstelling tot akkerbouwers het voordeel heeft 
dat dit ‘bedrijfskapitaal’ bij een overstroming 
kan worden meegenomen. Maar waar het land 

onverwacht blank kwam te staan, was vaak geen 
tijd om de dieren te redden. In andere gebieden 
ontstond in de eerste dagen een grote chaos 
door de hordes koeien die naar droge plekken 
werden gedreven. Na de eerste noodmaatregelen 
werd het vee ondergebracht bij boeren buiten 
het rampgebied. Koeien werden zelfs per trein 
naar Zeeland vervoerd. Voor kippen en eenden 
werd in Hoogland bij Amersfoort een ‘vluchte-
lingenkamp voor vogels’ ingericht. Omdat het 
onmogelijk was ze te verzorgen, verkochten 
sommige boeren hun koeien in de chaos van 
de eerste dagen aan uitgekookte handelaren die 
de noodsituatie aangrepen om voor een zacht 
prijsje puik vee in de wacht te slepen. Vanwege 
de crisissituatie mochten de dieren – bij uitzon-
dering – eenmalig worden geëxporteerd naar 
Duitsland, waar zij veel geld opbrachten. Dat 
gold ook voor eieren en eenden. Maar dit soort 
leveringen aan de vijand maakte de geallieerden 
wantrouwig en zij waren daardoor terughou-
dend om voedsel aan Nederland te leveren. De 
veestapel kromp door dit alles op het oude land 
in Waterland met een derde. 

Afb. 2  Nieuwe wateroverlast in 
Zaandam na de tweede 
storm in februari. Collectie 
Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier.

Afb. 3  Het bergen van de krengen 
in Ransdorp. Collectie Histo-
risch Centrum Amsterdam-
Noord.
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De hulpverlening
Een belangrijk punt bij de beperking van de 
schade is de hulpverlening. Dat was in de voor-
gaande eeuw langzaam verschoven van een zaak 
van liefdadigheid naar een zaak waar ook de 
overheid zich mee bezighield. In 1916 was die 
ontwikkeling zo ver dat de regering beleid ont-
wikkelde voor hulpverlening bij rampen. Juist 
voor de oorlog was een ministeriële richtlijn 
voor het handelen bij calamiteiten opgesteld. 
Een provinciaal comité onder leiding van de 
Commissaris van de Koningin had de eindre-
gie. Voor de financiering bestond sinds 1861 
de Algemeene Vereenigde Commissie ter Leni-
ging van Rampen door Watersnood in Neder-
land. Immers, Noord-Holland was na 1825 wel 
droog gebleven, maar elders langs de kust en in 
het rivierengebied waren wel overstromingen 
voorgekomen. De Koninklijke Bond voor Red-
dingswezen en Eerste Hulp bij Ongelukken Het 
Oranje Kruis, zorgde voor de coördinatie. Was 
het reddingswerk aanvankelijk vooral improvi-
seren geweest, hierdoor werd het snel in goede 
banen geleid. Communicatie, transport en de 
afvoer van vee waren in 1916 in vergelijking met 
eerdere watersnoodrampen flink verbeterd. 

Vluchtelingen van het eerste uur hadden vaak 

Afb. 4  Bewoners van Nieuwendam worden gered 
door militairen. Collectie Historisch Cen-
trum Amsterdam-Noord, fotoalbum van de 
familie Cleijndert.

Afb. 5  Ondergelopen gebied in de buurt van 
Durgerdam. Op dit huis is duidelijk te zien 
hoe hoog het water bij vloed staat. Collectie 
Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier.

Afb. 6  Na het terugtrekken van het water kon 
men de schade opnemen, zoals hier in de 
Blijkmeer in Waterland in mei 1916. Collectie 
Historisch Centrum Amsterdam-Noord.
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niet meer bij zich dan de kleren die zij aan had-
den en in alle plaatsten moest stante pede wor-
den gezorgd voor onderdak, eten, kleren, schoe-
nen, klompen, luiers, bedden, dekens, enzovoort. 
Ook zieken en vrouwen die net waren bevallen 
of op het punt stonden een kind te baren, moes-
ten verzorgd worden. Voor de verzorging van 
vluchtelingen werden scholen, hotels, loodsen 
en andere gebouwen ingericht. Er kwam politie-
bewaking om plunderaars en ramptoeristen te 
weren. Het rampgebied had op de laatste groep 
een bijzondere aantrekkingskracht, want het was 
een spectaculair gezicht, die enorme watervlakte 
waar hier en daar een half huis of een dak bo-

venuit stak. Er werden zelfs boottochten naar 
georganiseerd. 

De inwoners hebben door de ramp enorme 
schade geleden. Veel huizen moesten compleet 
worden herbouwd. Door de eb en vloed waren 
daar deuren en ramen uitgeslagen en alles wat 
niet nagelvast zat, was weggedreven. Maanden-
lang had er wrakhout tegen de huizen aan ge-
beukt. In het geval ze nog overeind stonden had 
het sterk vervuilde water meubels, vloerbedek-
king, gordijnen en andere spullen totaal on-
bruikbaar gemaakt. Herbouw moest in sommige 
dorpen zorgvuldig gebeuren. Pittoreske plaats-
jes als Volendam en Marken trokken met hun ty-
pische huizen en bewoners in klederdracht veel 
toeristen. Die mochten hun aantrekkingskracht 
niet verliezen. Op Marken werd de nieuwbouw 
daarom in een passende stijl ontworpen door 
architect G.F. la Croix.

Nu was er 2,7 miljoen gulden aan giften voor 
de slachtoffers binnengekomen, maar dat be-
drag was bestemd voor noodhulp tijdens de 
ramp en niet voor compensatie van de schade 
daarna. Toch konden getroffenen een tegemoet-
koming vragen en bij de behandeling van aan-
vragen werd in de praktijk de nodige soepelheid 
betracht. Slachtoffers wier claim werd gehono-
reerd, kregen gemiddeld 60 % vergoed. Het be-
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drag dat inwoners van het zwaar getroffen Broek 
in Waterland ontvingen, beliep ruim 200.000 
gulden. Voor wie de schade niet zelf kon dragen, 
werd een systeem van noodkredieten ingesteld 
om opnieuw te kunnen beginnen. Zo werd het 
deficit van de schade over meerdere jaren ge-
spreid. Gelukkig viel de verzilting van de bodem 
mee en haalden boeren die zomer nog een aar-
dige hooioogst binnen. Maar de levensstandaard 
was in Waterland, toen de dijken waren hersteld, 
het land drooggelegd en de tram weer reed, een 
stuk lager dan voor de ramp. 

De gevolgen
De strategieën die Van Dam onderscheidt en die 
hiervoor werden behandeld, kwamen tot stand 
in een eeuwenlang proces dat niet ophield in 
1916. De storm had de hele Zuiderzeekust getrof-
fen en ook gebieden daarbuiten. Zowel op lokaal 
als provinciaal en nationaal niveau hadden deze 
overstromingen verstrekkende gevolgen. Er was 
een ramp als deze voor nodig om te beseffen dat, 
zolang het beheer van de Zuiderzeedijk werd 
overgelaten aan meer dan vijftig lokale besturen, 
dit onherroepelijk tot een nieuwe catastrofe zou 
leiden. De organisatie van de waterschappen da-
teerde nog uit de Middeleeuwen, technische ver-
worvenheden waren er niet doorgedrongen en 
nergens was een ingenieur in dienst. Bovendien 
was hun budget was beperkt, want geen ingeland 
wilde te veel betalen. In Noord-Holland werd het 
beheer van deze belangrijke waterkering na de 
ramp gecentraliseerd. Van Den Helder tot Schel-
lingwoude werd dit ondergebracht in een nieuw, 
modern waterschap: het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier. Dat kon de nodige 
deskundigheid aantrekken en kreeg voldoende 
armslag om de zeewering op orde te houden.8 
Het afbetalen van de investering die hiervoor 
nodig was, heeft vele jaren langer gelopen dan 
de noodkredieten voor de bewoners. Pas vijftig 
jaar later is de laatste penning terugbetaald. 

Een gevolg op lokaal niveau was de annexatie 
van een deel van het getroffen gebied door Am-
sterdam.9 Niet lang na de ramp startte die stad 

een procedure om enkele gebieden langs haar 
grenzen te annexeren. Hiertoe behoorde ook het 
buitendijkse land aan de noordelijke IJoever, dat 
de stad wilde ontwikkelen en bij de haven trek-
ken. Gaande de procedure kozen drie verarmde 
gemeenten in het rampgebied ervoor om naar 
de hoofdstad over te gaan. Op 1 januari 1921 wer-
den Buiksloot, Durgerdam, Nieuwendam, Rans-
dorp, Schellingwoude, Zunderdorp en Holysloot 
een deel van Amsterdam. Dat had het voordeel 
dat moderniteiten als elektriciteit, waterleiding 
en riolering naar het platteland kwamen. Na-
deel was dat het woningbouwprogramma van 
de stad niet in de dorpen plaatsvond. Jongeren 
die trouwden kregen elders een huis, waar de 
volgende generatie opgroeide en van hun dorp 
vervreemdde.

Op nationaal niveau kwam de afsluiting van 
de Zuiderzee, een plan waarover al meer dan een 
halve eeuw werd gepraat, volop in de belangstel-
ling te staan. Sinds met stoomkracht kon wor-
den gemalen waren grootschalige waterstaats-
projecten mogelijk. De Anna Paulownapolder 
is daarvan een voorbeeld, evenals het droog-
leggen van de Haarlemmermeer. Nu hadden 
deze landaanwinningen grote voordelen, maar 
de Zuiderzee was een ander verhaal. Stadjes en 
dorpen langs de kust waren voor een groot deel 
afhankelijk van de Zuiderzee, al was het alleen al 
van de visserij. Aan de andere kant speelde mee 
dat tijdens de oorlog was gebleken dat Neder-
land zichzelf niet kon voeden en dat daarvoor 
een groter landbouwareaal nodig was. Afsluiting 
bood hiervoor mogelijkheden.10 In 1918 koos 
de regering voor de afsluiting, waaraan met-
een voortvarend werd begonnen. In 1932 werd 
de Afsluitdijk gedicht en konden plannen voor 
inpoldering worden ontwikkeld.11 De zo flore-
rende visserij en visverwerkende industrie ging 
inderdaad voor een groot deel verloren. Daarte-
genover stond dat in de Noordoostpolder in 1941 
de eerste oogst kon worden binnengehaald. En 
een calamiteit als de watersnood van 1916 is er 
niet meer voorgekomen.
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Vele ingezetenen van het naburig Oostzaan 
kwamen met hun vee naar Zaandam, alsmede 
vele uit andere gemeenten, aan welken onder-
houd verleend werd. Het lot der ongelukki-
gen was ellendig, en de schade onberekenbaar; 
daar men op de omliggende dorpen, welke alle 
landbouwende waren, van alles beroofd was. 
De beide kerken der Hervormden bevonden 
zich vol vee, zijnde hetzelve aldaar droog, hoe-
wel in het begin weinig voeder bekomende.1

Dit tekende Johannes Coenraad Beijer (1786-1866)
op in zijn gedenkboek over de situatie in Zaan-
dam na de watersnoodramp van 1825. Begin fe-
bruari stak in het Zuiderzeegebied een hevige 
storm op. De meeste zeedijken bleken niet op-
gewassen tegen het stijgende water. Zo werd 
de fundering van de stenen beer ten oosten van 
het dorp Durgerdam volledig weggeslagen. De 
Zuiderzeedijk brak door met als gevolg dat een 
groot gebied van Waterland en de Oostzanerpol-
der overstroomde. Inwoners van Zaandam zoch-
ten met hun kostbaarste bezit, het vee, een veilig 
heenkomen in de West- en de Oostzijderkerk.2 

Traditioneel vormden kerken bij overstromin-
gen een belangrijk toevluchtsoord voor de boe-
renbevolking. Hoger gelegen dan andere gebou-
wen in de gemeente konden deze gebedshuizen 
bescherming bieden tegen het water. De slacht-
offers van de ramp leefden voor enkele weken 
samen met hun vee binnen de kerk. Hierdoor 
konden de religieuze diensten tijdelijk geen door-
gang vinden.3 De kerkenraden van de lutherse en 

doopsgezinde gemeente boden de collega’s van de 
hervormde kerken aan voorlopig gebruik te maken 
van hun kerkgebouwen. Meer dan een maand la-
ter, op 23 maart, schreven de kerkenraadsleden in 
hun notulen op dat zij de lutherse en doopsgezin-
de gemeente vriendelijk zullen bedanken ‘voor het 
zoo broederlijk verleend gebruik van der zelven 
kerkgebouwen’.4 

Ter herinnering aan deze ramp besloten de 
kerkmeesters van de Oostzijderkerk tijdens hun 
vergadering op 15 februari 1829 een schilderij te 
laten vervaardigen dat de benarde situatie binnen 
kerk tijdens de eerste dagen van deze overstro-
ming laat zien. Voor het ontwerp van dit tafereel 
benaderden zij eerst de destijds beroemde Pieter 
Gerardus van Os (1776-1839) uit Hilversum. Ver-
moedelijk vroeg deze kunstschilder teveel om zijn 
schets in het groot uit te werken, waarop de kerk-
meesters uiteindelijk de opdracht verleenden aan 
de Hilversummer veeschilder James de Rijk (1806-
1882). Ongeveer een jaar werkte De Rijk aan zijn 
meesterwerk.5 Op 5 juni 1830 werd ‘het fraije schil-
derstuk verbeeldende het inkomen en bergen van 
menschen en vee, bij de watersnood feb. 1825’ voor 
het eerst opgehangen en tentoongesteld in de 
kerkenraadskamer.6 De kosten van dit schilderij, 
met een afmeting van 3 bij 2,5 meter, bedroegen 
1197,64 gulden.7 Dit bedrag werd betaald uit vrij-
willige bijdrages van lidmaten. Als dank voor hun 
financiële steun mochten deze intekenaars met 
hun echtgenoten het schilderij op diezelfde dag 
komen bekijken.8

Tegenwoordig hangt het schilderij tegen de 

Koeien in de kerk

Frank de Hoog

TOPSTUK
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zuidelijke muur van de Oostzijderkerk; op de plek 
van waaruit het werk geschilderd is. Op de met 
stro bedekte kerkvloer liggen of staan koeien, 
schapen en paarden, terwijl de Zaanse bevolking 
druk aan het discussiëren lijkt over het gepas-
seerde. Tussen de pilaren zijn touwen gespan-
nen waaraan het vee is vastgebonden en onder de 
preekstoel zijn de kerkstoelen tijdelijk opgeslagen 
om ruimte te creëren. Ondanks de hectiek van de 
gebeurtenis straalt het schilderij juist een bepaalde 
rust uit. Volgens kunsthistorica Caroline Dennin-
ger-Schreuder heeft dit deels te maken met de 
opengehouden plek op de voorgrond en het ge-
kozen perspectief. De diagonale lijn van de zui-

lenruil geeft de compositie een minder statische 
uitstraling. Voor deze bijzondere combinatie van 
veestuk en kerkinterieur is het aannemelijk dat De 
Rijk, om een beeld van de situatie te krijgen, zich 
heeft laten inspireren door de vermeende schets 
van Van Os uit het Honig Breethuis (Zaandijk), en 
misschien ook door pentekeningen uit zowel de 
West- als de Oostzijderkerk. In de opeenstapeling 
van de stoelen bij de kansel, de hooiopslag in de 
kerkbanken en het gekozen perspectief vertonen 
de schilderijen veel gelijkenissen. Verder onder-
zoek zal het verband tussen deze werken moeten 
aantonen.9

James de Rijk, Het vee in de kerk tijdens de watersnood van 1825 (1830), Stichting Beheer 
Oostzijderkerk Zaandam.
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Tijdens de watersnood van 1916 zijn er door pro-
fessionele fotografen vele duizenden foto’s ge-
maakt. Door de duur van de watersnood – in 
Noord-Holland stond het land meer dan drie 
maanden onder water – konden sommige foto-
grafen zeer grote series maken met de ramp als 
thema. Een van de fotografen die eruit springt wat 
betreft de kwaliteit van zijn foto’s is Piet Jonker. Hij 
woonde en werkte tijdens de watersnood in Eg-
mond aan Zee, maar verbleef geregeld enkele da-
gen in het overstroomde gebied. Van het onder-
gelopen Anna Paulowna en omgeving maakte hij 
meer dan 300 foto’s die hij nauwkeurig beschreef 
en nummerde. Van het herstellen van de dijk in 
het verder niet ondergelopen Andijk maakte hij 
in 1916 een serie van ongeveer 70 foto’s. De wa-
tersnood en de gevolgen daarvan stonden ook 
centraal in volgende series die hij maakte, zoals 

Beeldessay

Surrealisme in 
de fotografie 
van de waters-
nood van 1916

Jacques Laureys

Anna Paulowna. Een schip 
in de Van Ewijcksvaart-
weg. Om de dijkbreuk 
van 16 januari te kunnen 
herstellen werd er een 
schip in het gat tot zinken 
gebracht. Dit schip ligt 
nu nog steeds in de dijk. 
Foto P. Jonker, privécol-
lectie J. Laureys.
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Anna Paulowna, Spoorbuurt. De dienstmeiden van pastoor M.A. Pieper. Foto P. 
Jonker, privécollectie J. Laureys.

Anna Paulowna, Spoorbuurt, geënsceneerde foto in het koffi  ehuis en uitspan-
ning ‘Het Wapen van Holland’. Links op de foto staat met sigaar in de hand de 
uitbater Kees Neuvel. Foto P. Jonker, privécollectie J. Laureys.
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Marken, botter op de kant geworpen. Foto J.M. 
Rousel, privécollectie J. Laureys.

Marken, Witte Buurt. Het omgeslagen huis waar 
man, vrouw en twee kinderen verdronken in de 
nacht van 13 januari. Foto J.M. Rousel, privécollectie 
J. Laureys.

Purmerend, Heerengracht. Verschillende mannen 
poseren met stelten. Foto J.M. Rousel, privécollec-
tie J. Laureys.
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‘Dijkwerken Andijk’ (1917), ‘Zuiderzeewerken Wie-
ringen’ (de bouw van het eerste stuk van de afsluit-
dijk naar Wieringen, 1920-1924), ‘Andijk Proefpol-
der’ (1927), ‘Wieringermeerpolder’ (1929-1932) en 
‘Afsluitdijk’ (1932). Andere fotografen die tijdens 
de watersnood grote series foto’s maakten waren 
Joseph Coppens uit Purmerend, Piet de Vries (on-
der de naam Fa. Nieuwstad) uit Koog aan de Zaan, 
Klaas Schotsman en Jan Siewers uit Edam en Jan 
Eelsingh uit Zwolle. Naast Piet Jonker maakte ook 
de fotograaf Piet Visser uit Andijk een grote serie 
foto’s van het dijkherstel in Andijk tussen 1917 en 
1919.

De watersnood van 1916 wordt ook wel ‘de ver-
geten watersnood’ genoemd. Dit kan vreemd ge-
vonden worden gezien het feit dat deze waters-
nood Nederland op veel belangrijke vlakken heeft 
veranderd. Alleen al de verwezenlijking van de 
Afsluitdijk en de nieuwe polders in het IJsselmeer 
hebben een groot gebied van Nederland qua soci-
aaleconomische opmaak en culturele achtergrond 
doen veranderen. De visserij, een van de belang-
rijkste inkomstenbronnen voor de bewoners in de 
vele plaatsen langs de kust van de toenmalige Zui-
derzee, en de levenswijze die daarbij hoorde, ver-

dwenen min of meer. In de nieuwe polders werd 
nu voor het eerst gebruik gemaakt van schaalver-
groting in de landbouw. Dit heeft uiteindelijk de
ruilverkaveling in de rest van Nederland gestimu-
leerd, met desastreuze gevolgen voor het Neder-
lands landschap.

De fotografen die de watersnood van 1916 ge-
deeltelijk hebben vastgelegd, zijn net als de wa-
tersnood in de vergetelheid geraakt. Vaak waren 
zij alleskunners die het fotografie-vak met meer-
dere beroepen combineerden. 

Hun eigen foto’s drukten zij in kleine oplages 
af als ansichtkaart op echt fotopapier. Dat zij ver-
geten zijn, heeft niet alleen te maken met het idee 
dat de Nederlandse fotografie tussen 1900 en 
1920 in een periode in verval was geraakt. Zowel 
de persfotografie als de straatfotografie, die beide 
juist in deze periode in opkomst waren, zorgde 
ervoor dat de fotografen vaak anoniem bleven. 

Op ansichtkaarten stond vrijwel nooit de naam 
van de fotograaf en persfoto’s, die in de geïllus-
treerde weekbladen verschenen, vielen meest-
al onder een algemene noemer van één van de 
persbureaus waar de fotografen bij waren aan-
gesloten. Tot slot droeg ook de eigenaardige po-

Beeldessay | Surrealisme in de fotografie van de watersnood van 1916
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sitie van de fotografi e binnen de kunsten bij aan 
de anonimiteit van de fotografen. Het heeft alge-
meen bezien vrij lang geduurd voordat de foto-
grafi e erkenning kreeg als een op zichzelf staande 
kunstvorm, zonder verwijzing naar, of in dienst 
van de schilderkunst. 

Het auteursrecht ging binnen de fotografi e ook 
pas in 1917 van kracht in Nederland, na jarenlang 
gesoebat. Het argument om het auteursrecht te 
onthouden was dat een fotograaf de realiteit vast-
legde en dat dit niet tot zijn persoonlijk eigendom 
gerekend kon worden.

De foto’s die de watersnood vastleggen zijn niet 
alleen interessant vanwege hun nieuwswaardige 
onderwerp; ze zijn ook op zichzelf vaktechnisch 
vernieuwend.

Alle bovengenoemde fotografen maakten hun 
mooiste werk tijdens de watersnood en hadden ie-
der een geheel eigen manier van fotograferen. De 
stijl van fotograferen was deels ontleend aan de 
straatfotografi e, waarin het gebruikelijk en com-
mercieel aantrekkelijk was om zoveel mogelijk 
mensen in hun eigen dorp of stad naast elkaar op 
de foto te zetten om zo zoveel mogelijk foto-an-
sichtkaarten te kunnen verkopen. Ten dele zien we 
dit nog terug in de watersnoodfotografi e, maar te-
gelijk ontstond er tijdens de watersnood ook een 
nieuwe, vrijere vorm van fotografi e. De kadrering 
van de foto’s is vaak zeer precies en over de posi-
tionering van de mensen die op de foto staan, is 
heel goed nagedacht. 

Volendamse straat waar alleen de huizentoppen nog boven het water uitsteken. Foto J. 
Siewers, privécollectie J. Laureys.
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Dit maakt dat veel foto’s niet door toeval tot stand 
zijn gekomen, maar geënsceneerd zijn binnen 
een werkelijke gebeurtenis.

Sommige van de foto’s zijn zo eigenaardig 
en vreemd, dat ze absurdistisch of surrealistisch 
avant la lettre zouden kunnen worden genoemd. 
Deze relatie met de kunsten is niet geheel toe-
vallig, aangezien veel fotografen een schilders-
opleiding hadden genoten voordat ze fotograaf 
werden. Bij een aantal foto’s komt het surrealisti-
sche karakter heel duidelijk naar voren. Enerzijds 
werden er tijdens de watersnood foto’s gemaakt 
waar geen persoon op voorkwam en die zeer pre-
cies waren van kader en keuze van onderwerp. 
Hier kregen ze dus hun surrealistische karakter 
door het onderwerp van de watersnood an sich. 
Anderzijds werd het surrealisme in de foto’s ge-
creëerd door de fotografen zelf. Door het strate-
gisch ensceneren van mensen en situaties gingen 
de foto’s verder dan het alleen vastleggen van de 
werkelijkheid.

Tijdens de watersnood waren de ansichtkaar-
ten vaak het enige communicatiemiddel. In een 
tijd dat er in grote delen van het land nog geen 
telefoonaansluitingen waren, de radio in Neder-
land nog niet wijdverbreid was en in de kranten 
nog geen foto’s stonden, waren de ansichtkaar-
ten beeldbepalend. Wat veel watersnoodfoto’s van 
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Vrouwen poseren bij het water in Edam, 
Bullepad. Foto K. Schotsman, privécollectie 
J. Laureys.

Purmerend, bij Purmerland, vernielde 
kistdam. Foto J.H.P. Coppens, privécollectie 
J. Laureys.

Purmerend, de Voorruitstraat. Deze foto laat 
duidelijk zien wat straatfotografi e inhoudt. 
Joseph Coppens wist als geen ander mensen 
te positioneren, zodat het bijna theatraal 
overkomt. Foto J.H.P. Coppens, privécollec-
tie J. Laureys.
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1916 zo interessant maakt, is dat de foto’s welis-
waar de realiteit verbeelden, maar dat ze boven-
dien laten zien hoe de fotografen er vaak een ei-
gen draai aan gaven. Door hun keuzes voor een 
bepaald onderwerp of de enscenering van hun on-
derwerp, kon surrealisme in de fotografie van de 
watersnood van 1916 ontstaan.

Maassluis, weggespoelde tramdijk. Foto 
Coltof, privécollectie J. Laureys.

Oostvoorne aan Zee, waar zes meter 
kust is weggeslagen. Foto A. van den 
Akker, privécollectie J. Laureys.
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Hieronder treft u de titels die online besproken worden. 
Ga voor de volledige tekst naar www.tijdschriftholland.nl

Het werd hoog tijd dat er een publieksboek verscheen over de unieke archeologische 
vindplaatsen bij Velsen. Het nieuwe boek van archeoloog Arjen Bosman is aantrekkelijk 
geschreven voor een breed publiek, met oog voor detail en genoeg diepgang om ook 
specialisten te boeien. De Romeinse forten Velsen 1 en 2 zijn om verschillende redenen 
interessant en de auteur slaagt erin om dat duidelijk uit te leggen aan de lezer. In dit 
boek zult u geen droge beschrijvingen van het vondstmateriaal vinden, maar een leesbaar verhaal. Voor 
het slagen van een archeologisch publieksboek zijn de illustraties cruciaal. In dit boek zijn ze talrijk en 
informatief. De lezer volgt de archeoloog van vondst tot verhaal. Aan het einde van het boek heb je prak-
tisch zelf in Velsen gestaan.

In 1872 begon een groep Rotterdammers een nieuwe scheepvaartonderneming voor het 
vervoer van landverhuizers en vracht tussen Rotterdam en New York. Het bedrijf begon 
met slechts één schip maar al snel bleek dat hiermee geen lijndienst, met vaste vertrek- 
en aankomsttijden, kon worden gegarandeerd. Een jaar later werd daarom een naam-
loze vennootschap opgezet: de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, vanaf 1896 Hol-
land-Amerika Lijn genoemd. De sterke groei van de cruisemarkt in West-Europa, inclusief Nederland, 
heeft ook de belangstelling voor de geschiedenis van de HAL gestimuleerd. Het boek van Nico Guns 
geeft een handzaam overzicht van dit verleden.

Is het aloude hofje aan een terugkeer bezig? Als we naar het aantal recente uitgaven op 
dit terrein kijken, dan lijkt er in ieder geval grote interesse voor deze woonvorm te be-
staan. De meeste hofjes werden in de 17de en 18de eeuw gebouwd, maar het begin van 
deze woonvorm lag in de late Middeleeuwen. Welvarende rijke stedelingen boden tijdens of na hun 
leven woonruimte aan minder gefortuneerde medeburgers. De voornaamste bewoners waren oudere 
vrouwen en verarmde gezinnen van een door de stichter verkozen religie of herkomst. In tegenstelling 
tot andere publicaties die de bewoners of stichters van de hofjes centraal stellen, probeert Wilms Floet 
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Koos J.J.N. Mol bespreekt

Arjen V.A.J. Bosman, Rome aan de Noordzee. Burgers en barbaren te Velsen 

(Sidestone Press, 2016, Leiden, 136 p., ill., ISBN 9789088903632, prijs €24,95)
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in dit boek in acht steden, door systematische vergelijking van de (architectonische) ontwerpprincipes, 
de relatie van Hollandse hofjes met de stad te typeren.

Niets maakt een journalist gelukkiger dan een scoop. Groeneveld had er zeker één toen 
hij de publicatie van zijn Rotterdam frontstad in april van vorig jaar, gepaard kon laten 
gaan met het tonen van het origineel van het tweede ultimatum en tevens capitulatie-
document waarmee in de middag van 14 mei 1940 een eind kwam aan de strijd om Rot-

terdam. Groeneveld dompelt zijn lezer onder in de realiteit van oorlog zoals die zich in de chronologi-
sche opeenvolging van feitelijke gebeurtenissen in het Rotterdam van 10 tot 14 mei 1940 afspeelde. De 
gewone soldaat, politieman, brandweerman en Rotterdammer bevolken de pagina’s. Hun belevenissen 
dragen het verhaal. Een en ander maakt Rotterdam frontstad in de eerste plaats een boek voor lezers met 
een bijzondere band met Rotterdam en voor degenen die prijs stellen op ongepubliceerd fotomateriaal 
over Rotterdam anno 1940.

Amsterdam 1900. Foto’s van Olie, Breitner, Eilers en tijdgenoten is de catalogus die 
verscheen bij de gelijknamige tentoonstelling in Stadsarchief Amsterdam (14 oktober 
2016 t/m 5 februari 2017). Het boek toont het werk van professionele fotografen én 

amateurs. Amsterdam 1900 is niet alleen een boek over (fotografie in) Amsterdam, maar vertelt ook de 
geschiedenis van een medium. Het grootste deel van Amsterdam 1900 wordt ingenomen door de foto’s 
zelf. Langzaam bladerend door het boek springen een aantal zaken in het oog. Zo brengen de vroege 
‘kleurenfoto’s’ of autochromen het verleden wel heel dichtbij. Daarnaast toont Amsterdam 1900 de 
veranderende functie van de fotografie: nieuwsfotografie werd door de opkomst van de geïllustreerde 
pers in het laatste kwart van de negentiende eeuw steeds populairder. De foto’s zijn echter meer dan 
alleen illustraties: zij bieden een onmisbare bron voor de geschiedschrijving over Amsterdam (en 
Nederland).

Herman Amersfoort bespreekt

Gerard Groeneveld, Rotterdam frontstad 10-14 mei 1940 (Van Tilt, 2016, 
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rope’ in: C. Mauch en C. Pfister (red.), Natural disasters, cultural responses. Case studies toward a global environmental 
history (New York 2009) 17-40.
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9  Zie hiervoor bijvoorbeeld T. Bosch, ‘Dutch water management in an age of revolution and change 1798-1850’ in L. 
Wessel en T. Bosch (red.), Nationalisme in Europa 1800-heden (Nijmegen 2012). De auteur beschrijft de rol van rampen 
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  p. 6  Frits David Zeiler | Mirakels water. Overstromingen en herinneringscultuur in Noord-Kennemerland
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2  Genesis 6:5-9:7.
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10  F.D. Zeiler, ‘Bergen / Heilig Bloed’, in: Margry en Caspers, Bedevaartsplaatsen I, 201-205. Voor de historische context 
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2000).
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3  F. Mauelshagen, ‘Disaster and Political Culture in Germany since 1500’ in: C. Mauch en C. Pfister, Natural disasters, 

cultural responses (Lanham 2009) 41-70.
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Noord-Holland
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Nieuwpoort, Goejanverwellesluis, Waterloo. Som-
mige plaatsen hebben hun naam en faam enkel 
en alleen te danken aan een toevallige historische 
gebeurtenis. Wanneer ‘1600’, ‘1787’ en ‘1815’ niet 
hadden plaatsgevonden, waren het slechts stip-
jes op de ‘waereldkaart’ gebleven. Nu zitten deze 
plekken vastgeroest in ons collectieve geheugen, 
al valt te betwijfelen of de gemiddelde Nederlan-
der ze zonder routeplanner kan vinden.

In de lange reeks van jaartallen die leerlingen 
vroeger opdreunden, kwam 1711 waarschijnlijk 
niet voor. En dus heeft het bij dit jaartal behoren-
de gehucht niet dezelfde status gekregen als die 
andere onbeduidende plaatsjes uit ons vaderland-
se verleden. Wie heeft er ooit van Strijensas ge-
hoord? Vandaag de dag is het dorpje, gelegen aan 
de rivier het Hollandsch Diep, iets ten zuiden van 
Dordrecht, waarschijnlijk alleen bekend bij water-
sporters.

Het aantal straten is op twee handen te tel-
len. De Buitendijk, de Havenstraat, het Kerkplein: 
straatnamen die je in ieder willekeurig polder-
dorp kan tegenkomen. In Eetcafé NooitGedacht 
aan de Nieuweweg staat voor 25 november 2016 
de jaarvergadering van de IJsvereniging gepland. 
‘Van 19.30 tot 2.00 uur’, zo meldt de aankondi-
ging. Logisch, met deze temperaturen valt er veel 
te bespreken.

Toch vallen niet alle straatnamen in de cate-
gorie ‘Dorpsstraat Ons Dorp’. Wie was eigenlijk 
Suze Groeneweg? En wat doet de Friese stadhou-

der Johan Willem Friso in Strijensas? Ineens blijkt 
de geschiedenis hier letterlijk op straat te liggen. 
In deze uithoek van Holland stond in 1875 de wieg 
van Suze Groeneweg. In 1918 zou zij, als eerste 
vrouwelijke lid, voor de Sociaal-Democratische Ar-
beiderspartij (SDAP) toetreden tot de Tweede Ka-
mer. Dat leidde onder andere tot een verbouwing 
van het Binnenhof. Suze kreeg een eigen kleedka-
mer, te bereiken via een gang die – hoe toepasse-
lijk – het ‘Groenewegje’ werd genoemd.

Suze Groeneweg is zeker nog niet vergeten, 
maar Strijensas is in de geschiedenis toch vooral 
bekend geworden vanwege die gebeurtenis uit 
1711: de tragische dood van Johan Willem Friso. In 
juli van dat jaar reisde hij per koets vanuit Noord-
Frankrijk naar Den Haag om een erfeniskwestie te 
regelen. Op 14 juli arriveerden de stadhouder en 
zijn gevolg in het dorpje Moerdijk, waar men het 
Hollandsch Diep zou oversteken. De koets van de 
prins werd op een vaartuig gezet en ondanks een 
dreigende lucht werd begonnen aan de oversteek. 
Vlak voor de haven van Strijensas ging het mis. 
Door een hevige rukwind maakte het schip slagzij. 
De prins sloeg overboord en verdronk. Acht dagen 
later zag een beurtschipper zijn lichaam drijven.

Anno 2017 herinnert een uiterst bescheiden 
monument bij de haven van Strijensas aan deze 
gebeurtenis. De korte tekst meldt dat de jonge 
prins van Oranje, de ‘stamvader van het huidige 
koningshuis’, hier om het leven kwam. ‘Johan Wil-
lem Friso werd slechts 23 jaar’.

Strijensas
Arjan Nobel

UITHOEK

Illustratie Maarten Streefl and
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