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WATERSNOODRAMP

TEUNTJE DE HAAN MOEST LANG ZWIJGEN OVER HET NOODLOT
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DAT HAAR FAMILIE 65 JAAR GELEDEN TROF

Ondergedompeld in het verleden
HAAR VADER VERLOOR HET LEVEN IN DE
WATERSNOODRAMP VAN 1 FEBRUARI 1953,
nu 65 jaar geleden. Een ukkie was Teuntje
de Haan nog, maar die helse tijd maakte ze
bewust mee. Voor haar boek Een Muur van
Water ging ze terug naar die verschrikkelijke dagen die nog tot in detail in haar geheugen staan gegrift.

Herdenking
Bij de Watersnoodramp
vielen 1835 plus 1 doden.
Die ene staat voor de baby
die in de rampnacht ter
wereld kwam en verdronk. Siemco Louwerse,
directeur van het
Watersnoodmuseum, in
het Zeeuwse Ouwerkerk
vertelt dat de herdenking
dit jaar een speciaal karakter heeft. „Vijfenzestig
jaar, dat betekent dat het
een nationale herdenking
is. Sober en ingetogen als
altijd, voor slachtoffers en
nabestaanden. Naast een
aantal ambassadeurs, zal
minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) erbij
aanwezig zijn.”
„Met de verhalen uit

1953 maken we een connectie naar het heden. Het
Rode Kruis en de hulpverlening van toen koppelen
we aan wat ze nu op
Sint-Maarten doen. In het
Vierde Caisson, het informatiecentrum, is een
nieuwe tentoonstelling
over het vechten tegen de
vloed. Over onze waterwerken en de situatie in
Engeland en Vietnam. Van
het Koninklijk Huis komt
misschien niet degene die
je verwacht, maar prinses
Margriet, vanwege het
Rode Kruis. En op 3 februari presenteert Teuntje de
Haan haar boek aan het
publiek. Heel bijzonder, die
ramp door de ogen van
een kind.”

door Marie-Thérèse Roosendaal

V

Teuntje de Haan (68)
schreef een boek over
haar vader die verdronk
in het Zuid-Hollandse
Nieuwe-Tonge tijdens de
Watersnoodramp. Zelf
schuilde ze met haar
moeder en broertje op
zolder. Wat ze toen als
kleuter ervoer, heeft
haar voorgoed veranderd.
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ier dagen
zat ze
op
zolder
met
haar
broertje Arnold en haar
moeder Corrie. Vier lange dagen, afgesneden
van de buitenwereld
door
die
macht aan
water
die
door de dijken brak.
Teuntje de
Haan (68) was
een peutertje
van drieënhalf
jaar, maar de
Watersnoodramp van 1953
staat gekerfd in
haar geheugen en
haar ziel.
„IJskoud was het.
Arnold en ik moesten
elk uur – mijn moeder
hield het nauwlettend bij op
haar horloge – een rondje
maken op het driewielertje
dat ze mee naar boven had
genomen. Bewegen, warm
worden. Hoemp, ging het
over de hobbel die in de houten vloer zat, waardoor we,
versuft als we waren door de
honger, weer even bij onze
positieven kwamen.” Minutieus staan die verschrikkelijke dagen beschreven in
haar boek Een Muur van
Water, dat 16 januari verschijnt.

Drinkwater

Haar moeder had tijdens
eb wat brood uit de keuken
gegrist, de broodtrommel
dreef rond. „Uit de spoelbak
van de wc had ze drinkwater
geschept. Mochten we niet
meer dan twee kleine slokjes van, want ze wist ook
niet hoe lang het nog zou
duren. De radio deed het
niet, contact met buren was
de eerste dagen haast onmogelijk.”
Alle details weet Teuntje
de Haan nog. Bootjes vou-

wen van een rol paars kaftpapier, neusjes tegen de
ruit. „Kwam er een roeibootje de straat in, zagen wij papa in elke man in een leren
jas. En dan die teleurstelling
dat hij het weer niet was.”
Als lid van de vrijwillige
brandweer werd Piet de
Haan in de rampnacht van
zaterdag 31 januari op zondag 1 februari om drie uur
uit zijn bed gebeld. ’Ga maar
lekker slapen, voor je het
weet ben ik weer thuis’, zei
hij tegen zijn vrouw. Hij zou
nooit meer terugkomen.
De Watersnoodramp is op
1 februari 65 jaar geleden.
„Kinderen zijn zich niet zo
bewust van de ellende, zeiden ze toen.” Teuntje de
Haan wist en weet wel beter. „Ik herinner me alles,
vanaf het moment dat ik de
gordijnen openschoof en al
dat water zag.”

Kadavers

Hun kat die altijd ’s nachts
in het lege kippenhok sliep
en dus verdronk. Hond Nero

hutjemutje in het ruim, over
het stormachtige Haringvliet, de opvang, veldbedje
aan veldbedje, in de Ahoyhal. Van daaruit kregen ze
bij familie onderdak. „De
ramp zat altijd op de achtergrond in mijn hoofd. Op
mijn twaalfde had ik me al
voorgenomen het ooit allemaal op te schrijven. Mijn
moeder praatte er nooit
over. Het was gewoon zo, dat
was de houding in die tijd.
Die generatie had het niet
over emoties. Mensen zeiden altijd dat ik maar goed
op mijn moeder moest passen en lief voor haar moest
zijn. Haar verdriet telde,
aan het mijne dacht niemand.”
Op 1 februari 1993, onderweg naar een zakelijke afspraak, luisterde ze op de
autoradio naar de 40-jarige
herdenking en geprikkeld
door het ronkende geluid
van een tweemotorig vliegtuigje, gingen de sluizen van
haar herinnering wijd open.
„Ik moest de auto langs de
kant zetten,
het greep me
naar
mijn
strot. Hadden
wij nou ook
met
lakens
staan zwaaien
op het balkon?
Mijn moeder
beaamde dat,
zei dat ze mij
een theedoek
of kussensloop had gegeven.
’Wist je dat dan niet meer’,
zei ze. Alsof we er altijd over
gesproken hadden.”

’Het verdriet van
moeder telde,
aan het mijne
dacht niemand’
die al die tijd bij hen op zolder zat, maar van de redders
niet mee mocht in het bootje naar Dirksland. De kadavers die voorbijdreven. „Dode koeien en varkens, door
het water opgezwollen tot
grote ballonnen. Mensenlichamen heb ik gelukkig niet
gezien. Wel zag ik een heel
mooie pop in het water en ik
snapte maar niet dat mijn
moeder die niet wilde gaan
halen voor me. Daar bleef ik
maar om zeuren. Mijn
broertje keek verlangend
naar een hoepel die in een
boom in onze tuin vastzat.
Later, toen onze spullen
naar het huis van mijn
grootouders werden gebracht – zelf
keerden we niet
meer terug naar
het eiland – zat
die hoepel erbij.
Arnold was zo
blij.”
Het vervoer
per vrachtschip,

’Alles stonk, een
lucht die niet
meer weg ging’

Verschrikkingen

Na haar pensioen in 2010
ging ze actief op zoek naar
het lot van haar vader en
dompelde zich onder in het
verleden. Ze las politieverslagen, stuitte door toeval
op de brieven van goede
vrienden van haar ouders
die weken na de ramp bleven schrijven om zekerheid
te krijgen over hun lot. De
antwoorden van haar moeder later, die schreef over de
doorstane verschrikkingen.
„Sloten met tranen heb ik
gehuild. En vondsten gedaan die me nog kippenvel
bezorgen. Op foto’s die het
Watersnoodmuseum genereus ter beschikking stelde
zag ik onze oude divan aan
de straat staan. Onze huisraad was na de ramp voor
het grootste deel onbruik-

Watersnoodramp in 1953.
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aangenomen, tot ik tijdens mijn zoektocht de
96-jarige Hugo Klapmuts
tegenkwam. Hij had mijn
vader als laatste in leven
gezien en was daar op de
dijk. Maar hij was omgekeerd, hij zag dat de dijk
daar snel afliep. Mijn vader waadde met drie anderen al ver vooruit
door het ijskoude water, Klapmuts had ze
nog achterna geroepen
niet door te lopen.”
Piet de Haan werd
door een muur van water overvallen.”

Zijn lichaam werd
pas zes weken
later gevonden
baar door het zoute water.
En alles stonk, een lucht die
niet meer weg ging.”
Ze ging terug naar Goeree-Overflakkee, het eiland
waar ze nooit meer was geweest. „Zuid-Holland, al associeert iedereen de ramp
altijd met Zeeuwen. Navrant genoeg woonden we
pas tien maanden in Nieuwe-Tonge, mijn vader had er
een baan gekregen als gemeentearchitect. In het begin pendelde hij heen en
weer naar Andelst in de Betuwe waar mijn moeder, Arnold en ik nog woonden. In

een archief vond ik zijn verzoek aan de burgemeester
om een houten noodwoning
neer te mogen zetten. Gelukkig kreeg hij geen toestemming, want dan waren
wij allemaal omgekomen.
We kregen de oude pastorie
toegewezen. Mijn vader had
wel eens gehoord dat de dijken op Goeree slecht waren,
maar in die naoorlogse jaren stond alles in het teken
van de wederopbouw.”

Identificatie

Op zaterdagavond 31 januari zei de kleine Teuntje

haar 33-jarige
vader welterusten, en dat
was het laatste
dat ze van hem
zag. Zijn lichaam werd pas zes weken
later gevonden, op 17 maart.
„In mijn speurtocht kwam
ik erachter dat er van zijn
lijk een foto is gemaakt,
waarschijnlijk bedoeld voor
de identificatie. Ik heb hem
niet bekeken, dat kon ik
niet. Een vriend heeft dat
voor me gedaan. Destijds
mocht ik niet mee naar de
begrafenis, dat was niks

Zwemmen

Teuntje met haar vader (foto
boven) en Teuntjes broer met
de driewieler waarop ze rondjes reden om warm te blijven.
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voor kinderen. Ik had zelfs
zijn graf nooit bezocht, volgens mijn moeder had dat
geen zin, want daar was hij
toch niet meer.”

„Toen wij op woensdag
per boot werden gered, zag
ik onderweg huizen zonder
gevel, als reusachtige poppenhuizen, ik kon de bedden en kasten zien staan.
Aangekomen in een schoolgebouw in Dirksland zei een
man plompverloren tegen
mijn moeder: ’Jouw man is
verdronken, met auto en al
van de dijk geblazen.’ Voetstoots had ik die lezing altijd

Ze heeft voor haar
gevoel haar vader eindelijk terug gevonden. Van
hoog water in het rivierengebied, zoals van de week,
raakt Teuntje de Haan niet
van de kook. „De boel is onder controle. En ik vertrouw
op de dijken, dat bleek ook
toen vorige week al die waterkeringen
dichtgingen.
Van mijn moeder moest ik
leren zwemmen, in een
band aan een touw. Maar
water zal nooit mijn grote
liefde worden.”

