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DE ALVBRWOESTENDE OVERSTROMING
Het water, vaak onze vriend, maar soms onze grote

vijand, heeÍt op Zond,ag, I Februari 1953 een onver-
hoêdse aanval op ons land gedaan. Een springvloed
door een zware storm met windstoten van boven de
180 kilometer per uur voortgejaagd, heeÍt het water
aan de kust en in de mondingen der grote Íivieren zo
hoog opgestuuwd, dat tal van waterkeringen het hebben
begeven.

De meest getroffen gebieden zijn dg plaatsgn en ge'
bieden ten Noorden en Ziáen van de Nieuwe Water-
weg, Rotterdam, Dordrecht, de poldergebieden van Ilsel,

inwoners. Hiervan ziin er 580.814 woonachtig geweest
in het..direct getroÍfen gebied. Het aantal woningen in
het rampgebied was 188.502, v/aarvan er 143.567 in het.
direct getroffen gebied stonden. In het noodgebied wa-
.(en aanwezig 228.401 rund,eren, I 16.303 schapen , 683.605
kippen, Voorts 5851 motortrekkerc,43 maai- en dors-
machines, 1988 dorsmachines, 36 015 karren e'n *agens.
De percentages van d,eze aantallen, die in het direct
getrolÍen gebied aanwezig waren en die dus zwaar be-
schadigd of verloren zijn, kan men in het algemeeu stel-
len op rcnd 70/o.

Lek en Merwede, de lage landen langs het Hollands
Diep, de Hollandse eilanden en vooral ook Zeeland,
dat in de laatste jareu al zoveel harde slagen te ver.
duren had.

Het aantal mensenlevens, dat verloren is gegaan, is
reeds tot bilna 1500 gestegen, De meeste slachtoffers
zi;n gevallen op het eiland Goeree en Overflakkee, on,
geveer 440 en Tholen ruim 300.

Enkele cijfers ouer het tampgebíed

Aan cijfers van het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek ontleneh wij, dat het rampgebied van zuidwest
Nederland 358.097 ha grond bevat. Daarvan werden
direct getroÍfen 251.223 ha oÍ 70,2 %. Het direct ge-
trofÍen gebied is 11,1 /o van het totaal aan oppervlakte
van Nederland. Het gehele rampgebied omvat.750.74)

Tussen Zeoenbergen en Roozend,o,al zag men Deettíen d,rLgen
geled,etL uit d,e trein een oruchtbaar en uelaarend, Iantl,..-...

BEURZEN OPEN, DIJKEN DICHT
Reeds op de dag van de ramp is het Nationaal Ram-

peníonds in werking getreden. Het is een reeds iaren-
lang bestaand lichaam, de vrucht van de samenvoeging
van vier verenigingen, waarin thans regering en parti-
culier samenwerken, Prins Bernhard heeft heivooriitter-
schap van dit Íonds aanvaard.

Overal werden oproepen gedaan om de nood te lenigen,
waartoe ook de radio-ornroepverenigingen het hunne bil-
dro,egen onder ó,e lesze, die wij hiei a1s kop aÍdrukken.
_ Op het ogenblik dat wij dit artikel scLrijven heeft
het Rampenfonds reeds over de 60 oillioen gulden ont-
vangen en nog steeds komen grote bedragen binnen,

Ook de hoeveelheid goederán. die werd ontvangen,
was enorm. Cijferb zijn hier moeiliik te geven, doch van
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alle kanten kwamen vliegtuigen, vrachtauto's, dekens,
voedingsmiddelen, geneesmiddelen, enz,

HetzelÍde geldt voor alle andere hulp. Reeds Zotdag-
ochtend werden achtereenvolgens verschillende militaire
onderdelen opgeroepen en in de loop van de middag
''x'aren velen in actie om de dilken, waar mogelijk, te
versterken; vele particulieren hielpen de bevolking eva-
cueren, Rondom het rampgebied werden ontvangcentra
ingericht,

In totaal Eoêsten biina 90.000 beu'oners der ramp'
qebieden een ander onderkomen vinden.- Uit vele landen zijn aanbiedingen van Jinanciële en

. militaire hulp ontvangen. Naast de aanbiedingen uit
Suriname en de Antillen, uit Canada, Indonesiê en Duits-
land, zijn het voodamelijk België, Amerika, Engeland
en Frankrijk geweest, die door de vorm der hulpver-
leninq en van de situatie van het ogenblik in een on-
middalliike behoelre konden voorzien. Zo zijn naast de
Nederlandse miiitairen van zce-, land- en luchtmacht.
Amerikaanse, Britse, Franse en Belgische troepen,
voorzien van waardevol materiaal, zoals vaartuigen,
vliegtuigen, hefschroefvliegtuigen en grote hoeveelheden
klein materiaal, ingezet. 5'

Overal waar leed is, is zegen nabij
Dit waren de laatste woorden, die onze geliefde Ko-

ningin op Zondag, 8 Februari in haar rede voor de
Neàerlandse radiozenders heeft uitgesproken, een week
nadat Zijzelve met haar echtgenoot Prins Bernhard en
haar Moeder Prinses Wilhelmina alles in het werk had
gesteld om persoonlijk aan het hulpwerk deel te nemen.

Het is ons een behoefte van d,eze plaats te getuigen
van onze diepe dank en erkenteli;kheíd aan het Konink-
lijk Huis voor hetgeen het in de bange dagel voor ons
heeÍt gedaan.

Alle drie hebben ons getroÍÍen door hun spontane
daden. De Koningin dagelíjks in watedaarzen door
het poldergebied om leed te verzachten, .waar dit mo-
geliik was en als hoogste gezagsorgaau. in den -lande

, áe strild tegen de gevaren persoonlijk.in ogenschouw
te nemen. De Prins, in allerijl uit Amerika teruggekeerd,
die in zijn heÍschroeÍvliegtuig de meest bedreigde plaat'
sen bezocht en ook hier weer bewees, wat een enorme
werkkracht en vermogen om aan te pakken in hem
schuilt. De al 72.jaige Prinses Wilhelminal die met on-
gekende geestkrachx en energie terstond naar Zeeland
È geqaan, waar zij zovelen moed heeft kunnen inspre-
kei. Zii allen hebben vele jongeren beschaamd doen
staan.

Aàngrijpend was ook het bezoek, dat H.K.H. Prinses
Wilhelmina, wind en weer trotserend, aan Noord-Beve-
land en Schouwen-Duiveland bracht' Vrouwen schrei-
den als kinderen; zij drukten sprakeloos de handen van
d.e grijze Prinsès, die zacht zei ,,Ik kan rriet anders
zeqqen dan: Mijn innige, innige deelneming",

Dat de dochters van H.M. de Koningin bil de voor-
bereiding van haar taken waren ingeschakeld, -spreekt
vanzelf. Maar de grote veÍtassing was de natuurlilkher'd,
de spontaniëteit ei het zich- uolle"dig- g even, dat uit alles
sprak.- 

Dit alles getuigt van meer dan plicht of plichtsbe-
trachting. Het tekent de houding van waarachtig grote
oensen, die weten. hoe in fijden van gevaar in te griipen
en goed te doen met terzijdestelling van zichzelf. S

RAMP IN VLAANDEREN
Het stormweder, dat in de nacht van 31 Januari op

1 Februari over Nederland loskwam en er dood en
vernieling zaaide, hee[l ook Vlaanderen niet gespaaÍd,
al zijn de verliezen aan mensenlevens en de aange-
richte schade er in verhouding tot hetgeen bij onze
Noorderburen is gebeurd, nog betrekkelijk gering te
noemen.

Vooral de kuststreek, tussen Nieuwpoort en Knokke-
}1et Zoute, waartegen de opgestuwde watelmassa het
eerst kwam aanbeukep. kreeg het erg te verduÍen. Op
verscheidene plaatsen) onder meer te Oostende, Heist
en Knokke, werden gevaarlijke bressen in de zeedijk
geslagen, stroomde het water over het land en be.
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NIEUWE TONGE. Alleen het uater beueegt!

reikte weldra in kelders en lvoonvertrekken een on-
rustwekkend peil, Te Oostende en elders moesten, in
het holle van de nacht, duizenden personen hun wo-
ningen ontruimen of naar de bovenverdiepingen vluch-
ten om aan de verdrinkin gsdood te ontkomen, Vooral
het centrum van de stad en de visserswijk werden
zwaar gehavend. In de .omgeving van Nieuwpoort.
Heist en Knokke werden uitqestrekre gebieden over-
stroomd. In verscheidenq badilaatsen bíeeÍ er van de
mooie strandboulevards niet veel meer over dan een
yormeloze opeenstapeling van losgerukte stenen, klei
en grint,

Ook in het binnenland heeft het noodweer lelijk huis
gehouden. Te Antwerpen trad de Schelde buiten haar

oevers. De Kruisschans en de dokken boden niet lanser
een veilige beschutting voor de schepen, -uuruur, "J--mrge, met losgerukte trossen door de woeste golven
werden opgetild en neerqesmakt en ten slott; kaD-
seisden. De Antwerpse polderdorpen Ekeren, Stabroeï,
Berendrecht en Zandv[iet, geheál oÍ gedeeltelilk door
het water ingesloten, boden een troósteloze aanblik.

Het zwaar beproefde Lillo was, oD een qeqeven ooen-
blik. nier Ileer over land te bereiÍ<en. Èieï "o irr"h.t
aan de overkant van de stroom gelegen gebied heeÍt
de massale toevoe( van zoutwàter" elkà teelt van
landbouwgewassen voor lange tiid onmogelijk gemaakt.

Dijkbreuken hebben zich eveneens voórqedaan lanos
de boorden van de RupeJ, de Dille en de-Nete. In áe
omgeving van_Mechelen zijr de lager gelegen gronden
o\er glote afstanden ovelspoeld en moesten enkele
alleensraande hoeven ontruimd worden. De streek tus-
sen_ Schelde en Rupel, ook wel Klein-Brabant genoemd,
had zwaar van het noodweer te liiden. Te Vlu"".n-
broek en Baasrode (bii Dendcrmonàe), waar talriike
landerijen geheel verwoest werden, is de toestand uiterst
zorgwekkend. Honderden stuks vee werden door het
razende watergeweld meegesleurd en verdronken.

Hamme, Elverzele en Waastmunster, in Oost-
Vlaanderen, konden, na het doorbreken van de Durme-
dijken, niet langer droog worden gehouden en ook
hier strekte zich weldra een onalzienbare watervlakte
uit.

Op talrijke plaatsen in het land werd het trein, en
tramverkeer door de overstromingsramp emstig be-
lemmerd en zelfs geheel onderbrolien.

Op het ogenblik waarop $,rij dit schrijven is de om-
vang der catastrophe, ook in Vlaanderen, bij verre nog
niet te overzien. Volgens de tot dusver beschikbarè
gegevens zotden 14 personen om het leven zijn geko-
men en 3 vermisten worden geteld, De aangeiichte
stoflelijke schade zal, naar een uiterst vooÍzichiige ra-
ming, minstens één milliard Belgische Íranken bediagen.

Dank zij de spoedige hulpverlening erL d.e grenzeloze
toewijding van al degenen die bij het reddingswerk
betrof,ken waren (éénheden van het leger en van de
zeemacht, rijkswacht, politie, gemeentediensten en
partietilieren) werd wellicht het ergste voorkomen en
kondBn' de gevolgen van het onhéil, voor zover dit
menselilkerwijze mogelilk is geweest, aanzienlUk ver-
zacht worden, 

"Ciften in geld en natura, ook in niet geringe mate uit
Nederland ;fkomstig, brachten steun Jn opïeuring in
talrijke zwaar beproefde gezinnen, terwijl men hier,
evenals in het Noorden, onmiddellijk met man en macht
aan het werk is gegaan om de bressen te dichten, de
wegen te herstellen en het verdronken land aan de
vernielende natuureleraenten te ontwo(stelen.

Uit de ontzettende ramp die op één oacht gelijktijdig,
al is het niet even zwaar, onze beide landen heeft ge-
troffen, blijkt ééns te meer hoe Nederland en Belgiê,
reeds gezien hun geografische ligging, op elkaar aan-
gewezeÍ\ zij\ en hoe nau.v zij met elkaar verbonden
zullen moeten blijven om in goede verstandhouding
gemeenschappelijke gevaren te bezweren, die herr niet
alleen op cultureel oÍ economisch gebied, doch ook op
het materiêle en zuive( menselilke plan, te allen tijde
kunnen bedreigen,

Laten wij ter minste deze les uit de bange Sint-
Ignatiusnacht niet vergeten! 

M. v, G.
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