
Dinsdag 31 mei 2016

Haventjes en havenkanalen, verdedi-
gingswerken tegen vijandelijke legers, 
dijken om het water tegen te houden, 
een achttiende-eeuwse scheepswerf, 
de RTM-tram en overblijfselen van 
de watersnoodramp van 1953. Goe-
ree-Overflakkee heeft veel te bieden 
op het gebied van cultuurhistorisch 
erfgoed. Water is de rode draad en 
overal zijn tastbare herinneringen.

Ontdek, bekijk en beleef het eilande-
lijke erfgoed. U kunt ideeën opdoen in 
deze derde Erfgoedlijnenkrant, weder-
om een uitgave van Stichting Podium. 
De krant staat boordevol ontdekkin-
gen voor jong en oud. U kunt mee-
doen aan excursies en bezichtigingen. 

Er zijn evenementen, exposities en 
uitvoeringen. En volop mogelijkheden 
om langs of over erfgoed te fietsen of 
te wandelen. Varen kan ook. Over de 
havenkanalen, of met een pontje naar 
bijvoorbeeld naar Dinteloord of Bene-
densas. Vraag de VVV naar de moge-
lijkheden.

De Erfgoedlijn Goeree-Overflak-
kee is een initiatief van de provincie 
Zuid-Holland. Een initiatief om de 
cultuurhistorische beleving een im-
puls te geven en de diverse waarden 
met elkaar te verbinden. Dat gebeurt 
in samenwerking met tal van andere 
partijen, vooral van het eiland zelf. 
Denk aan de gemeente, de VVV, Stich-

ting Podium, het Streekarchief Goe-
ree-Overflakkee, het Streekmuseum, 
de Molenstichting, Natuur en Land-
schap Goeree-Overflakkee en diverse 
ondernemers. Samen geven zij de erf-
goedlijn vorm.

Meer weten?
Kijk dan op: 
www.geschiedenisvanzuidholland.nl, 
www.vvvgoeree-overflakkee.nl, www.
erfgoedlijngo.nl en 
www.goeree-overflakkee.nl/streekarchief.

Of pik de Erfgoedkaart Goe-
ree-Overflakkee op bij de VVV, het 
gemeentehuis of een van de musea.

Een krant vol cultuurhistorische ontdekkingen

Bezoek de Menheerse  
Havendag op 3 en 4 juni

Nieuw in de Erfgoedkrant, 
speciaal voor kinderen! 
Kijk snel op pagina 13-16.
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“De bunkerroute is uniek. Alle ge-
vechtsbunkers en ondersteunende 
bunkers zijn er nog. Het complete ge-
heel heeft meer dan zestig jaar onder 
het zand gezeten, als in een tijdcapsu-
le”, zegt Jack Westhoeve van WO2GO, 
de organisatie die zich bezighoudt met 
de bestudering van de oorlogsjaren op 
Goeree-Overflakkee. De bunkerroute 
op de Punt bestond uit vijftien bun-
kers. Sinds kort is er een zestiende aan 
toegevoegd.

Het is een Tobruk 58c, een kleine bun-
ker voor twee soldaten. De bunker is 
op 14 mei naar de Punt vervoerd. 
Dat was een hele operatie, want zo’n 
bunkertje van gewapend beton weegt 
toch nog altijd 30 ton. “De Tobruk is 
een universeel bunkertje met meerde-
re toepassingen. Er kon bijvoorbeeld 
een soldaat met een machinegeweer 
in, maar hij kon ook dienen als com-
mandopost. Heel zeldzaam zijn deze 
bunkers niet, maar op het eiland zijn 
er maar weinig bewaard gebleven”, 
zegt Westhoeve.

De Tobruk is in de oorlogsjaren neer-
gezet aan het Hoge Pad in Ouddorp. 
De Duitsers hadden de bunker in een 
schurveling gebouwd. In 1953 is die 
afgegraven en met veel zand uit de 
omgeving naar de haven van Ouddorp 
gebracht. Dit om het gat te dichten dat 
daar op 1 februari was ontstaan. De 
bunker was daarna goed zichtbaar. 
Oude Ouddorpers herinneren zich 
dat nog. In 1956 toen de woning-
bouwvereniging huizen ging bouwen 
aan het Hoge Pad is de Tobruk onder 
de grond gewerkt.

Nu de woningen zijn gesloopt kwam 
het betonnen gevaarte weer vrij. De 
pogingen van WO2GO om de bunker 
voor Ouddorp te behouden slaagden 
en in maart 2016 waren alle vergun-
ningen verleend voor de verplaatsing 
naar de Punt. Die verplaatsing was 

overigens iets unieks; de verhuizing 
van een bunker is in Nederland slechts 
twee keer voorgekomen.

Markering
Op de Punt staat de Tobruk op een 
prominente plek: direct aan de weg, 
als markering van de bunkerroute. 
“Ons reclamebord”, zegt Jack West-
hoeve, die de bunker van het Hoge 
Pad ook in dat opzicht een belangrijke 
aanwinst noemt. Bij de Tobruk zijn in-
formatiepanelen geplaatst.

In ieder geval is de bunkerroute, die 
geheel bewegwijzerd is, nu gemakke-
lijker te vinden met zo’n uithangbord 
langs de weg. Dat zal nog meer men-
sen trekken. De bunkerroute is het 
hele jaar geopend. Wie in de bunkers 
wil, zal een excursie onder leiding van 
een gids moeten afwachten, bijvoor-
beeld op Open Monumentendag. In 
het voorjaar is er ook altijd een open 
dag, mét de mogelijkheid voor min-
dervaliden om het bunkercomplex te 

bezoeken.
“Steeds meer mensen weten de bun-
kerroute te vinden”, weet Jack West-
hoeve. “Jong en oud. Voor het ko-
mend seizoen hebben zich al vijftien 
schoolklassen aangemeld…”

Meer informatie: 
www.atlantikwall-zh.nl, www.wo2go.
nl en de facebookpagina van de bun-
kerroute. Het Erfgoedhuis Zuid-Hol-
land heeft een kaart uitgegeven: Atlan-
tikwall Zuid-Holland, van Noordwijk 
tot de Punt van Goeree. Deze kaart is 
te bestellen via www.atlantkwall-zh.nl 
en verkrijgbaar bij de VVV.

Tobruk: het uithangbord van de bunkerroute

De bunker is op 14 mei verhuisd van het Hoge Pad naar de Punt. 

De bunkerroute is het hele 
jaar geopend. 

Ga eens kijken!
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In de nood leer je je vrienden kennen. 
Dat bleek ook nadat in de nacht van 
31 januari op 1 februari 1953 de dij-
ken braken en grote delen van Zuid-
west-Nederland onder water kwamen 
te staan. Een indrukwekkende vloot 
– schepen, bootjes, vletten – voer ge-
heel op eigen kosten naar het gebied 
om hulp te bieden. Goeree-Overflak-
kee besteedt aandacht aan de sponta-
ne actie van deze hulpvloot.

Noodhulp bieden aan het over-
stroomde gebied was lastig. De hele 
infrastructuur was verdwenen en het 
rampgebied was alleen bereikbaar via 
de lucht of het water. Veel helikopters 
waren er in 1953 niet, dus verreweg 
de meeste hulp kwam van schippers 
en hun bemanningen. Bijna de gehe-
le Urker vissersvloot, die in de haven 
van Breskens lag om haring te gaan 
vangen voor de Belgische kust, kwam 
in actie. Daarnaast bestond de hulp-

vloot uit sleepboten, vrachtschepen, 
marineschepen, vletten, et cetera. De 
schepen brachten hulpgoederen, red-
den mensen en vervoerden vee.

Scheepsregister
Het grote belang van deze hulpvloot 
is tot nu toe altijd een beetje onder 
de oppervlakte gebleven. Bovendien 
is vele jaren na de ramp niet precies 
bekend hoe die vloot eruitzag. Maar 
daar gaat verandering in komen. 
De Stichting Cultuur & Recreatie 
Zuid-Holland is samen met bureau 
Op Koers! bezig de hulpvloot in kaart 
te brengen. Dat gebeurt door het sa-
menstellen van een scheepsregister. 
De schepen worden opgespoord via 
sociale media en bijvoorbeeld het 
netwerk Varend Erfgoed en het Wa-
tersnoodmuseum. Er zijn al veel re-
acties en verhalen ontvangen.

Maar er staat meer op stapel. Als het 

register compleet is, komt er eind 
2016 een bijeenkomst voor de schip-
pers van de hulpvlootschepen. Zij 
ontvangen als eerbetoon een vlag en 
een officiële plaquette met het beeld-
merk van de hulpvloot. Daarnaast 
is er een tentoonstelling in de maak 
over de verhalen en beelden die zijn 
verzameld tijdens het realiseren van 
het scheepsregister. Deze tentoon-
stelling gaat vanaf december 2016 
over Goeree-Overflakkee reizen, zo-
dat iedereen zich kan verdiepen in de 
betekenis van de hulpvloot.

De ambitie is om al deze activiteiten 
een fraai vervolg te geven in 2018. 
Dan is het vijfenzestig jaar geleden 
dat de watersnoodramp plaatsvond. 
Een vlootschouw met schepen van de 
hulpvloot van 1953 moet dan de her-
innering levend houden. Ook komt 
er wellicht een documentaire.

Eerbetoon aan de hulpvloot van 1953

De hulpvloot in actie.

De radio van de Maybe

De coördinatie van de hulp-
vloot was grotendeels in 
handen van de bemanning 
van de Maybe, een jacht 
dat in de haven van Helle-
voetsluis lag. De Maybe had 
net een nieuwe scheeps-
zender aan boord. Geregis-
treerd was die zender nog 
niet, maar hij werkte wel. Er 
kwam een noodkreet bin-
nen: ‘De mensen hangen 
hier in de bomen. De dijken 
zijn door. Kom ons helpen.’ 
Daarna zocht de Maybe con-
tact met schepen en kwam 
de hulpvloot op gang.

De peilboot Luctor et Emer-
go, ook actief tijdens de 
ramp, is op 3 en 4 juni te 
zien tijdens de Menheerse 
Havendag.
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‘Water, het DNA van Goeree-Overflakkee’

Breng eens een bezoek aan het Streekmuseum Goeree- 
Overflakkee. Kijk op www.streekmuseum.nl voor de openingstij-
den en voor meer informatie.

GOEREE-OVERFLAKKEE – Cou-
pures, havenkanalen, bietenkaden 
en jaagpaden, gemalen, sluizen, 
bunkers, de trambaan, geschenkwo-
ningen. Dat alles en nog veel meer 
staat op de kaart ‘Erfgoed van Goe-
ree-Overflakkee’, die verkrijgbaar is 
bij de VVV, het gemeentehuis en de 
musea op het eiland.

Op de kaart is al het Erfgoedlijn-ge-
relateerde erfgoed op het eiland in 
beeld gebracht. U vindt de havens 

en havenkanalen, maar ook locaties 
en gebouwen die een directe relatie 
hebben met de eiland-economie, de 
verdediging, de dijken en de water-
veiligheid.

De grote uitklapkaart bevat aan de 
ene zijde de boeiende geschiedenis 
van het eiland in een notendop. In 
die geschiedenis speelt water een be-
langrijke rol. Als vijand, maar ook als 
vriend. Van die geschiedenis is nog 
veel te zien op Goeree-Overflakkee. 

Dat alles is zichtbaar gemaakt op de 
andere zijde van de kaart.

De kaart is geproduceerd door het 
Erfgoedhuis Zuid-Holland en is 
een project van de Erfgoedlijn Goe-
ree-Overflakkee. Naast de Neder-
landstalige kaart zijn er ook versies 
in het Duits en het Engels.

Erfgoed Goeree-Overflakkee staat op de kaart

Op Goeree-Overflakkee draait alles 
om water. “Het leven en overleven 
met het water, als vriend en tegen-
stander, zit in het DNA van Goe-
ree-Overflakkee”, zegt Bertrand van 
den Boogert, bestuurslid van het 
Streekmuseum Goeree-Overflakkee. 
“We streden ertegen én verdienden 
eraan. Dat willen we laten zien en la-
ten horen in een permanente, inter-
actieve tentoonstelling. Dit gebeurt 
aan de hand van het thema ‘Water, 
het DNA van Goeree-Overflakkee’.”

In het museum te Sommelsdijk ko-
men drie touchscreens en een touch- 
screentafel. De touchscreens tonen 
de ontstaansgeschiedenis en de be-
dijkingen, de visserij, de landbouw en 
het moerneren, de havens en haven-
kanalen, de watersnoodrampen door 
de eeuwen heen en de rol van het 
water anno 2016. Een touchscreen is 
gewijd aan de dertiende-eeuwse ne-
derzetting Berwoutsmoer.

Via de touchscreentafel krijgen be-
zoekers van alles te horen en te zien 
over bijvoorbeeld de Romeinen op 
Goeree en de watersnoodramp van 
1953. Van de ramp zijn bijvoorbeeld 
foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten en 
persoonlijke verhalen te zien en te 
horen. Het is mogelijk om per dorp 

in te zoomen. “Op de tafel gaan we 
ook spelletjes en educatie toevoegen”, 
licht Bertrand van den Boogert een 
tipje van de sluier op.

De nieuwe eilandverhalen worden 
verteld door een koeienwachtertje 
(landbouw), een kofjekokertje (visse-
rij), een Romeinse man en een vrouw 
(Berwoutsmoer). “We introduceren 
als het ware een familie die de ver-
halen vertelt. Zo ontstaat er een rode 
draad in het museum.” De indeling is 
iets veranderd. Het museum beschikt 
nu ook over een ruimte waar bezoe-
kers koffie en thee kunnen drinken. 
Bij de touchscreentafel is een grote 
foto van de watersnoodramp beves-
tigd.

De permanente interactieve tentoon-
stelling is interessant voor jong en 
oud. Dat geldt ook voor de pop-up-
tentoonstellingen die op diverse lo-
caties op Goeree-Overflakkee te zien 
zullen zijn. Ook deze tentoonstellin-
gen vertellen het verhaal van het wa-
ter, het DNA van het eiland.

Eind september is ‘Water, het DNA 
van Goeree-Overflakkee’ klaar. Maar 
nu is er al van alles te zien en te ho-
ren.

De touchscreentafel staat er al. 



De veersteiger was al terug. Daarmee 
kreeg het havenhoofd van Middel-
harnis iets van het RTM-verleden 
terug. Nu is het historische beeld al-
weer een stuk completer: er ligt een 
perron met twee railvakken én het 
kaartenhuisje staat er weer.
Goede bouwtekeningen waren er niet 
van het kaartenhuisje. Maar architect 

Henk Ruissen (van Rothuizen Archi-
tecten Stedenbouwkundigen) maakte 
een getrouw ontwerp, dat aannemer 
Wielhouwer omzette in een prachtige 
reconstructie. Alles – ook het metsel-
werk en de kleuren – herinnert aan 
de RTM-tijden van weleer.
Nu het kaartenhuisje terug is, volgt 
de verdere aankleding van de bele-

vingslocatie. Op het perron komen 
twee bankjes, een lantaarn en een 
kunstwerk van Jaap Reedijk. De kun-
stenaar heeft een aantal koffers en 
tassen gemaakt: bagage van wachten-
de mensen. Het is alsof de tram elk 
moment kan komen…

Openluchtmuseum
“Het is een klein openluchtmuseum”, 
zegt Ada Overwater van de gemeen-
te Goeree-Overflakkee. De herleving 
van het RTM-verleden op het haven-
hoofd is een project van de gemeente, 
in samenwerking met het RTM-mu-
seum. “Het is ook een locatie waar 
je activiteiten kunt organiseren, bij-
voorbeeld tijdens de jaarlijkse Ha-
vendag. Wie weet komt er nog eens 
een wagon aan het perron te staan… 
Bovendien is het havenhoofd een 
knooppunt voor fiets- en wandelrou-
tes.”  
Op 28 september verricht gedepu-
teerde Rik Janssen de feestelijke ope-
ning.
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Het RTM-museum in Ouddorp is 
enorm gegroeid. Was het nieuwe 
hoofdgebouw vanaf 2014 250 vier-
kante meter groot, sinds 16 maart 
2016 telt het niet minder dan 800 
vierkante meter. Er is, mede moge-
lijk gemaakt door een bijdrage van de 
Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee, 550 
vierkante meter bij gekomen, inclu-
sief een verdiepingsvloer. En de groei 
is nog niet ten einde…

Het RTM-museum, dat dit jaar vijf-
tig jaar bestaat, houdt de geschiede-
nis levend van een van de grootste 
Nederlandse interlokale tramweg-
maatschappijen. De tram van de Rot-
terdamsche Tramweg Maatschappij 
(RTM) was in de twintigste eeuw een 
belangrijk vervoermiddel op Goe-

ree-Overflakkee. Zowel voor perso-
nen als voor goederen. Er lag in to-
taal bijna 50 kilometer spoor op het 
eiland. In 1957 was de tram uitgeran-
geerd. Het veer van de RTM, tussen 
Middelharnis-haven en Hellevoet-
sluis, bleef tot 1972 varen.

In het museum is een gigantische 
RTM-collectie te zien. Van wacht-
banken tot uniforms, van tegelta-
bleaus tot talloze foto’s en kaarten en 
van locomotieven tot alle mogelijke 
wagons, een kampeerwagen en een 
container van bijna een eeuw oud.

Daarvoor is nu de ruimte. Voorheen 
moest het publiek in de overvolle re-
mise zijn om het rollend materieel te 
zien. Nu staan de paradepaardjes dus 

in de expositieruimte. In het hoofd-
gebouw zijn nu ook de winkel en het 
kantoor voor de leider van dienst te 
vinden. Leider van dienst? Jazeker, 
bij het RTM-museum kun je een ech-
te tramrit maken over een baan van 
10 kilometer. Met een stoomtram of 
een diesel. Zie voor de rijtijden: www.
rtm-ouddorp.nl.

Op de verdieping staat een model-
baan en is tot eind 2016 een expositie 
te zien over de RTM tijdens de wa-
tersnoodramp.

Het historische verhaal over de tram-
lijn op Goeree-Overflakkee is te 
vinden op de website www.geschie-
denisvanzuidholland.nl/verhalen/de-
rtm-op-goeree-overflakkee.

Stapje voor stapje groeit het RTM-museum

Het kaartenhuisje in vroegere tijden. 

Havenhoofd is wéér een RTM-locatie
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Via het fietsroutenetwerk en het wan-
delroutenetwerk kom je op bijzondere 
locaties: een dorp, een molen, een na-
tuurgebied, een havenkanaal. Aan bei-
de netwerken is de afgelopen tijd hard 
gewerkt. Nu zijn ze klaar en worden ze 
in juni officieel geopend.

Het fietsroutenetwerk, dat al bestond, 
is vernieuwd. Aan het netwerk zijn 
nieuwe fietspaden toegevoegd, zoals 
het pad door de Dirkslandse polder en 
het pad langs de Slikken van Flakkee. 
Ook is hier en daar de route gewijzigd.

Het wandelroutenetwerk is nieuw. Het 
principe is hetzelfde: je wandelt van 
paaltje naar paaltje. Onderweg treft 
de wandelaar, net zoals de fietsers, 
overzichtspanelen aan met heel het 
netwerk erop. Het fietsroutenetwerk 
beslaat ongeveer 200 kilometer. Het 
wandelroutenetwerk is fijnmaziger en 
is 375 kilometer groot.

“Een mooie, actieve manier om het 
eiland te ontdekken en te leren ken-
nen”, vindt Anne Marijke Elema, 
die zich namens de gemeente Goe-

ree-Overflakkee heeft beziggehouden 
met de realisering van beide netwer-
ken. “De routes leiden langs alles wat 
het eiland te bieden heeft op het ge-
bied van cultureel erfgoed, natuur en 
ook horeca. Er is veel te zien en te be-
leven. Onderweg kom je veel te weten, 
want er staan meerdere informatiepa-
nelen en paaltjes met QR-codes.”

App
De RTM en de watersnoodramp zijn 

voorbeelden van themaroutes die aan-
vullend op de netwerken beschikbaar 
zijn. Er is een app in ontwikkeling, die 
onderweg informatie geeft over bij-
voorbeeld het RTM-tracé, de stations 
en de bruggetjes.

Bij de VVV zijn binnenkort nieuwe 
overzichtskaarten van het fietsroute-
netwerk en het wandelroutenetwerk 
verkrijgbaar.

Ontdek Goeree-Overflakkee wandelend of fietsend

Meer mogelijkheden

Er zijn nog veel meer wan-
del- en fietsmogelijkheden 
op Goeree-Overflakkee. Zo-
als de dorpswandeling on-
der leiding van een gids in 
Ooltgensplaat, het boeren-
wandelpad bij Oude-Tonge, 
de zeedorpenroute op de 
kop van Goeree, de stads-
wandeling in Goedereede 
en de dorpswandeling door 
Dirksland.

Al wandelend of fietsend op Goe-
ree-Overflakkee kom je op bijzondere 
plaatsen. Locaties met een geschiede-
nis, locaties met een verhaal. Op dat 
soort plaatsen staan paaltjes met een 
QR-code. Wie zijn of haar smartphone 
bij de code houdt, krijgt het verhaal te 
zien. Mét foto’s. Ja, dan gaat zo’n plek 
veel meer leven. Zo, dus hier voer de 
veerpont naar Numansdorp. Kijk, dit 
was vroeger een zeedijk. Hier wist een 
koe tijdens de rampnacht in 1953 de 
zolder van een woonhuis te bereiken.

De QR-codes op Goeree-Overflak-
kee zijn een initiatief van Stichting 
Podium Goeree-Overflakkee en is 
uitgevoerd in samenwerking met de 

VVV Goeree-Overflakkee. Drie jaar 
geleden kwamen de eerste paaltjes in 
het landschap. Recent zijn er tien toe-
gevoegd. In totaal zijn er nu ongeveer 
dertig plaatsen met een QR-code.

“Het idee ontstond toen het fietsrou-
tenetwerk vorm kreeg en er ook per-
spectief was op het realiseren van een 
wandelroutenetwerk”, zegt Jan Tromp-
per, bestuurslid van Stichting Podium. 
“Twee fijnmazige netwerken op het 
eiland, die perfect te combineren zijn 
met de duizend en één verhalen van 
het eiland. Via de QR-codes maken 
we die verhalen toegankelijk voor 
passanten. In Battenoord vind je bij-
voorbeeld niets terug van de waters-

noodramp, maar dankzij de QR-code 
krijg je foto’s van toen te zien. Op die 
manier maken we het landschap inte-
ressanter.” Via de QR-codes kom je op 
de website www.erfgoedlijngo.nl.

Er zijn in 2016 QR-codes-bordjes ge-
plaatst bij zes locaties die herinneren 
aan de watersnoodramp van 1953, 
bij de kunstwerken aan de haven van 
Sommelsdijk, het RTM-perron op 
het havenhoofd van Middelharnis, 
de veerdienst Den Bommel-Numans-
dorp en Panks dijkje tussen Dirksland 
en Sommelsdijk, een oude zeedijk.

Kijk, dit was vroeger een zeedijk
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Wel eens gehoord van de Zuiderwa-
terlinie? Het is de oudste en langste 
waterlinie van Nederland: een geheel 
van vestingsteden, vestingwerken en 
inundatievlakken, dat meerdere keren 
is gebruikt bij invallen van vijanden. 
Een onderdeel van de Zuiderwaterli-

nie is de Stelling van het 
Hollandsch Diep en het 
Volkerak. Interessant 
om te bekijken. En zeer 
dichtbij.
Vijf forten binnen de 
Stelling van Willemstad 
werken samen om deze 
verborgen parels rond 
het Volkerak op de 
kaart te zetten voor de 
toerist en de recreant. 
Het gaat om fort Prins 
Frederik in Ooltgens-

plaat, fort Buitensluis in Numansdorp, 
fort Sabina in Heijningen, fort De Hel 
in Helwijk en fort Bovensluis in Wil-
lemstad.
Hoe de samenwerking zich verder 
ontwikkelt, is nog niet helemaal dui-
delijk. Maar een bezoek aan het gebied 
is zeker ook nu al een aanrader. Behal-
ve de eeuwenoude forten zijn er lieflij-

ke dorpen met een rijke historie, fraaie 
natuur en veel water.
Ontdek het door bijvoorbeeld het 
pontje te nemen dat afmeert in vijf ha-
ventjes rondom het Volkerak/Zoom-
meer: Dinteloord, Heijningen, Oolt-
gensplaat (bij de keersluis), Galathese 
haven of Sluishaven en Benedensas. 
De fiets mag mee aan boord, zodat 
de overtocht is te combineren met de 
Krammer-Volkerak-fietsroute. Meer 
informatie over afvaarten, tijden en 
tarieven is te vinden op www.water-
poort-rondvaarten.nl.
Het pontje is een onderdeel van Wa-
terpoort, een samenwerkingsverband 
van de provincies en gemeenten die 
rond het Volkerak-Zoommeer liggen 
en een aantal (natuur)organisaties. 
Hun doel is het gebied op de kaart zet-
ten en meer mensen laten ervaren hoe 
mooi het er is.

Op de dijk bij het fort van Ooltgens-
plaat staat sinds kort een paneel met 
een silhouet van Berwoutsmoer. Om-
dat het transparant is, kun je erachter 
de plek zien waar deze nederzetting 
ooit lag: op de slikken. Waarschijn-
lijk door een overstroming moesten 
de bewoners Berwoutsmoer al in de 
dertiende eeuw verlaten.

Berwoutsmoer spreekt tot de ver-
beelding. Op de dijk bij Ooltgens-
plaat, maar ook in het Streekmuseum 
Goeree-Overflakkee. Daar staat sinds 
2015 een maquette van de neder-
zetting. Ook zijn er archeologische 
vondsten uit Berwoutsmoer te zien.

Vanuit Berwoutsmoer is een erf-
goedlijn te trekken naar het uiterste 
westen van Goeree-Overflakkee. Een 
erfgoedlijn die een interessant route 

vormt via de haven van Sommelsdijk 
naar de Kilhaven bij Ouddorp en de 
Romeinse haven bij Goedereede.

Aan de haven van Sommelsdijk zijn 
in 2015 twee kunstwerken onthuld: 
een schip en een weeghuisje. Ze her-
inneren aan de tijd dat de haven een 
plek waar landbouwproducten het ei-
land verlieten en de contacten met ‘de 
overkant’ vorm kregen.

De route gaat vervolgens naar de 
Kilhaven bij Ouddorp. De Kille was 
een getijdenhaven voor de afvoer van 

landbouwproducten. Bij de picknick-
plaats komt een informatiepaneel, 
waarop ook wordt verwezen naar de 
Romeinse haven bij Goedereede.

U leest op dit informatiepaneel bij-
voorbeeld dat de constructie over-
eenkomsten vertoont met die van 
de Romeinse haven. De Romeinse 
nederzetting is ontdekt bij Goederee-
de (Oude Oostdijk). Tal van archeo-
logische vondsten zijn te zien in het 
Streekmuseum Goeree-Overflakkee 
en in Museum Ouddorps Raad- en 
Polderhuis.

Van Berwoutsmoer tot de Kille

Vijf forten, vijf haventjes: één attractie

Vier havens verbonden

Volg het spoor van oost naar west – of andersom – en werp een 
blik in het havenverleden van Goeree-Overflakkee. Dat kan ook 
via het Fietsroutenetwerk.
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Kent u de brandgrens in Rotterdam? 
Tot die grens stond het centrum van 
de Maasstad in brand toen de Duit-
sers hun bommen lieten vallen in mei 
1940. De brandgrens bracht Mirjam 
Bentvelzen van Kunstplus op het idee 
om op Goeree-Overflakkee de water-
grens in beeld te brengen.

“Je ziet wel overal tegeltjes die aange-
ven tot hoe hoog het water stond na de 
watersnoodramp van 1953. Maar tot 
hoever het water op straat kwam, dat 
zie je nergens. We willen dat aangeven 
met een tegel of een klein kunstwerk-
je: aan de ene kant was het nat in 1953, 
aan de andere kant droog. Hiermee 
werk je ook aan ‘waterbewustzijn’: 
stel dat er een dijk doorbreekt, welke 
kant loop je dan op om droge voeten 
te houden. Het is de bedoeling om 
mensen te prikkelen en nieuwsgierig 
te maken.”
Bentvelzen noemt de tegels of kunst-
werkjes in de bestrating ‘kunstkrui-
mels’. De kruimels vormen een route, 

“zoals het spoor van broodkruimels 
Hans en Grietje de weg wezen”. Zo 
kun je een waterwandeling maken. De 
eerste kunt u in 2016 lopen in Stellen-
dam. Daarna komen er waterwandel-
routes in Middelharnis, Oude-Tonge 
en Ooltgensplaat.
De waterwandelroutes is een van de 
projecten die voortvloeien uit het in 
kaart brengen van de watersnood-
ramp, dat in 2015 zijn beslag kreeg. 
Er kwam een cultuurhistorische in-
ventarisatiekaart met ruim 130 zicht-

bare overblijfselen van de ramp op 
Goeree-Overflakkee. Daarnaast zijn 
drie ‘verhaallijnen’ op papier gezet: 
de ramp, het verdriet en het herden-
ken, de wederopbouw en de water-
veiligheid van nu en straks. Kaart en 
verhaallijnen zijn te zien op www.
geschiedenisvanzuidholland.nl. De 
verhaallijnen verschijnen in 2016 
ook als publicatie, waarschijnlijk een 
tijdschrift, en in de vorm van een ten-
toonstelling.

Eén havenkanaal zonder kunstwerk,  
dat kan natuurlijk niet…
Bij alle havenkanalen op Goe-
ree-Overflakkee staat een kunstwerk. 
Behalve bij… de haven van Ou-
de-Tonge. Maar daar gaat verandering 
in komen. Ook Oude-Tonge krijgt een 
kunstwerk. Hoe het eruit komt te zien, 
is nog niet bekend, maar dat het aan 
het rijke handelsverleden van de ha-
ven gaat herinneren is zeker.
“Als je het eiland rondrijdt zie je dat 
ieder havenkanaal een eigen beeld 
heeft”, zegt Mirjam Bentvelzen van 
Kunstplus, de vereniging van eilan-
delijke kunstenaars. Ze noemt het 
tegeltableau bij de haven van Oolt-
gensplaat, de visser bij Goederee-
de-Havenhoofd, de kruiwagens bij 
Dirksland en de vorig jaar onthulde 

kunstwerken van Jaap Reedijk bij de 
haven van Sommelsdijk.
Maar, vervolgt Bentvelzen, Ou-
de-Tonge heeft geen kunstwerk. “En 
dat terwijl daar een héél mooi haven-
kanaal is en Oude-Tonge een belang-
rijke haven is geweest. Er gaan allerlei 
verhalen de ronde over deze plek.…”
Vóór eind 2016 moet het kunstwerk er 
staan, op de kaai, hoek handelsterrein. 
Daar is dan een heel proces aan voor-
afgegaan. Een proces waarbij de bewo-
ners van Oude-Tonge alle kansen heb-
ben gehad om ideeën aan te dragen en 
thema’s te kiezen. Mirjam Bentvelzen: 
“Wij hebben de bewoners betrokken, 
met behulp van de dorpsraad. De eer-
ste bijeenkomst leverde veel verhalen 

en thema’s op. Er was veel enthousias-
me. Nadat we al die verhalen en the-
ma’s hadden gebundeld, kwam er een 
tweede bijeenkomst. Toen kon men de 
belangrijkste thema’s kiezen.”
De gekozen thema’s zijn modderleeuw 
(een schip), havenmeester, kaaiwer-
kers, baken en peenetten. Met die the-
ma’s zijn eilandelijke kunstenaars aan 
de slag gegaan. Hun ontwerpen zijn 
tot 22 juni te zien in de galerie van 
Kunstplus in Oude-Tonge. Er staat 
een stembus bij, want ook nu hebben 
de bewoners een stem in het kapittel. 
Uit de drie populairste ontwerpen 
kiest een jury tot slot het kunstwerk 
dat de haven van Oude-Tonge gaat 
sieren.

9. 18 februari 1953. ‘Moddermeisjes’ uit Berkenwoude die in Sommelsdijk komen helpen met opruimen.  
Foto: Van Duinen / Anefo, Nationaal Archief (CC BY 4.0) 

Kunstkruimels en waterwandelingen
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Aan de haven van Middelharnis is 
al meer dan tweeënhalve eeuw een 
scheepswerf te vinden. Deze werf met 
twee Rijksmonumenten – het woon-
huis en het pakhuis uit het begin van 
de negentiende eeuw – ontwikkelt zich 
tot cultuurhistorische attractie voor 
een breed publiek. In vol bedrijf, want 
het varend erfgoed kan er terecht voor 
reparaties.

Uitgangspunt nummer één is het be-
houd van deze unieke scheepswerf. 
Maar daar komt direct een tweede uit-
gangspunt bij: de werf beleefbaar ma-
ken. Als de operatie, die nu aan de gang 

is, achter de rug is, is dat ongetwijfeld 
het geval. In de houten werfloods ko-
men een bezoekerscentrum, een toe-
ristisch informatiepunt, een centraal 
punt voor het gastheerschap van de 
haven van Middelharnis en een am-
bachtelijke werkplaats met smidse.

De maritieme geschiedenis van Mid-
delharnis en de geschiedenis van het 
havenkanaal staan centraal in de per-
manente tentoonstelling die in het 
pakhuis komt. Er komt ook een ten-
toonstelling over de beugvisserij op de 
werf, die tevens als springplank dient 
voor het bekijken van bijvoorbeeld 

loodsen en redershuizen in het dorp.

Kinderen en jongeren kunnen straks 
spelenderwijs van alles leren over de 
beugvisserij, de zeilende zeevaart en 
het ontstaan van de havenkanalen. De 
Menheerse werf krijgt een poort, die 
wordt gemaakt door de kunstenaars 
Ellen van der Bok en Peter Nuijten. 
Ook komt er een vuurtoren en een 
monument dat herinnert aan het vis-
sersverleden van Middelharnis.

Beugsloep MD10
De MD10 Johanna Hendrika, de laat-
ste beugsloep, gaat een belangrijke rol 
spelen op de werf. De restauratie van 
het schip uit 1898 start aan de buiten-
haven van Middelharnis. Daar wordt 
het grove staal- en straalwerk uitge-
voerd. Waarschijnlijk eind 2016 komt 
het ruim 113 ton wegende schip naar 
de Menheerse werf, waar het fijnere 
restauratiewerk volgt. De MD10, een 
tastbare herinnering van de visserijge-
schiedenis, blijft zo voor Middelharnis 
en het eiland behouden.

Volg de ontwikkelingen via www.men-
heersewerf.nl.

Een scheepswerf waar van alles te beleven is

In 2015 heeft de provincie Zuid-Hol-
land het Themafonds Erfgoedlijn Goe-
ree-Overflakkee ingesteld bij het Prins 
Bernhard Cultuurfonds. Het fonds 
heeft uit eigen middelen bijgedragen 
aan projecten binnen deze Erfgoedlijn.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds 
steunt organisaties die zich inzetten 
voor cultuur en natuur. Het is een 
onafhankelijke landelijke particulie-
re stichting met een eigen vermogen 
en bestaat uit een landelijk bureau en 
twaalf provinciale afdelingen. Elke af-
deling heeft een eigen afdelingsbestuur 

onder voorzitterschap van de commis-
saris van de Koning. Door middel van 
de jaarlijkse Anjeractie en het werven 
van donateurs haalt het fonds geld op 
dat ten goede komt aan projecten en 
activiteiten in Zuid-Holland.

Voor diverse projecten is een finan-
ciële bijdrage uit het Themafonds 
beschikbaar gesteld. Het gaat om de 
Havendagen Junior in Middelhar-
nis en Goedereede (10.000 euro), vijf 
filmpjes over het verhaal van het wa-
ter en een touchscreentafel voor het 
Streekmuseum Goeree-Overflakkee 

(20.000 euro). Tot slot is een bijdrage 
toegekend van 15.000 euro voor de re-
alisatie van de zogenoemde tijtafel op 
de Menheerse werf.

Om dit soort initiatieven op Goe-
ree-Overflakkee in de toekomst 
blijvend mogelijk te maken doet 
het Cultuurfonds de oproep om dit 
themafonds in stand te houden en te 
ondersteunen met een donatie. 

Meer informatie: 
www.cultuurfonds.nl/zuidholland.

Themafonds Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee
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Even op verhaal komen en wat eten 
of drinken. Even mijmeren over de 
omgeving en de geschiedenis van dit 
punt. Dat is de bedoeling van de zit-
blokken die dit jaar op meerdere loca-
ties langs het Haringvliet komen. Elk 
‘zit-beleefobject’ bestaat uit zestien 
van die blokken met letters. Samen 
vormen ze de geruststellende woor-
den ‘U bevindt zich hier’.

Op Goeree-Overflakkee kunt u de 
kubussen tegenkomen op vier punten 
nabij de oever van het Haringvliet: bij 
Stellendam (Expostrand), bij het ha-
venkanaal van Middelharnis, bij het 
voormalig weeghuisje van Den Bom-
mel en op het strandje bij het Hellegat 
(De Banaan). Aan de andere kant van 
het water komen ook zit-beleefobjec-
ten, zodat er rond het Haringvliet een 

soort ‘U bevindt zich hier’-netwerk 
ontstaat.

De zitblokken zijn van beton en 
steeds, afhankelijk van de locatie, in 
een andere formatie geplaatst. Ze 
kunnen een lange bank vormen, maar 
bijvoorbeeld ook een kleine tribune. 
In alle gevallen staat er een gele wind-
vaan op, die niet alleen de windrich-
ting aangeeft, maar ook aanwijzingen 
geeft hoe u meer te weten kunt ko-
men over deze locatie. De weergege-
ven website en QR-code helpen u aan 
meer verhalen.

Ga zitten, kijk en ervaar de locatie 
waar u zich bevindt. Wat is dit voor 
een plek? Wat is hier gebeurd? Wel-
ke rol speelde het water? Met andere 
woorden: kom op verhaal. Letterlijk.

De zit-beleefobjecten zijn ontworpen 
door beeldend kunstenaar Milou van 
Ham en architect Laura Weeber. De 
opdrachtgevers waren het Natuur- en 
Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 
en de provincie Zuid-Holland.

U bevindt zich hier

Water kan een brenger van onheil 
zijn. Cor Kik kan erover meepraten. 
Zelf was hij in de rampnacht van 1953 
redelijk veilig, in de haven van Ou-
de-Tonge. Maar om zich heen sloeg 
het water huizen weg en werden men-
sen en dieren meegesleurd. Zijn vader 
was schipper; hij redde mensen in de 
wijde omgeving. Cor zelf werkte mee 
aan het intomen van het water; hij 
bouwde mee aan de Haringvlietdam.

Cor Kik is een van de zes hoofdper-
sonen in de vijf korte documentaires 
die Jeroen Pool maakt over het erf-

goed van Goeree-Overflakkee. Samen 
vormen die vijf belevingsfilms een 
Portret van een Eiland. Steeds gaat het 
om karakteristieke erfgoedlocaties in 
combinatie met het persoonlijke ver-
haal van een bewoner. En steeds staat 
het water centraal. Water is immers de 
verbindende factor tussen al het erf-
goed.

Documentairemaker Pool: “De bewo-
ners van Goeree-Overflakkee leven 
met dat erfgoed en zij belichamen 
de relatie met water. Sterker, hun le-
ven wordt, van begin tot eind, door 
water beïnvloed. Ze plonzen als baby 

aan land, moeten leren zwemmen, 
genieten van water al surfend over 
de golven, halen hun inkomen uit 
het water en overleven, ten slotte, de 
dodelijke kracht van water - waarna 
ze meebouwen aan een formidabele 
waterbescherming en het eiland haar 
blik zien verbreden. Water stroomt in 
verschillende gedaantes door de gehe-
le levenscyclus van de eilanders.”

Lancering
De officiële lancering van de vijf do-
cumentaires is op 9 september 2016. 
Daarna zijn ze bijvoorbeeld in het 
streekmuseum en op YouTube te zien. 
Voor de gemeente Goeree-Overflak-
kee is Portret van een Eiland een ei-
gentijds middel om het prachtige 
eiland te laten zien én de verhalen te 
laten horen. Niet voor niets is het een 
project van de Erfgoedlijn én Eiland-
marketing.

Zes eilanders, vijf waterverhalen
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Kijk eens op een heel andere manier 
naar het landschap. Vanaf het water 
bijvoorbeeld. Dat kan nu al bij Stel-
lendam, Goedereede-Havenhoofd en 
Goedereede. Later is zelfs een tocht 
over het Zuiderdiep naar het haven-
kanaal van Dirksland mogelijk. Stap 
in een kano of een sloep – een vaar-
bewijs is niet nodig – en ontdek de 
prachtige en afwisselende omgeving, 
inclusief hoogwaardige natuur en in-
teressant cultuurhistorisch erfgoed.

De Stichting Cultuur en Recreatie 

Zuid-Holland maakt de havenkana-
len op Goeree-Overflakkee beleef-
baar. Verborgen parels komen tevoor-
schijn. Dat gebeurt op een duurzame 
manier: met elektrische zalmschou-
wen – een authentiek historisch 
scheepsmodel – en kano’s met een in-
novatief trapsysteem, die redelijk snel 
door het water scheren.

Tussen de haven van Stellendam en 
Goedereede zijn op vier punten aan-
legsteigers gerealiseerd. Ze zijn sinds 
kort te vinden bij de haven van Stel-

lendam, de visafslag, bij Goederee-
de-Havenhoofd en aan het haven-
kanaal van Goedereede. De steigers 
zijn voorzien van picknickplekken en 
informatiepanelen over het gebied. In 
juni 2016 volgt nog een officieel ope-
ningsmoment.

Een dagje duurzaam het water op kan 
nóg plezieriger worden, want er staan 
ook arrangementen op stapel waarin 
varen en culinair genieten een aan-
trekkelijke combinatie vormen. Dit 
in samenwerking met het Wapen van 
Stellendam aan de Voorstraat in Stel-
lendam.

En er staat nog meer te gebeuren. De 
verbinding vanuit Stellendam – via 
het Zuiderdiep en het havenkanaal 
van Dirksland – naar de Dirkslandse 
haven bijvoorbeeld. Dat biedt per-
spectief op een hele dag varen en er-
varen. Vaarten onder leiding van een 
gids van Natuurmonumenten komen 
er ook nog bij.

Ook eens varen? Kijk op www.wa-
penvanstellendam.nl voor de moge-
lijkheden.

Met zalmschouw of kano door verborgen wateren

Foto: Streekarchief G-O

Menheerse Havendag

Op vrijdag 3 juni begint in Middelharnis 
de Menheerse Havendag met een vloot-
schouw. De schepen varen door het ha-
venkanaal naar het centrum. Ook speelt 
er een band op een drijvend podium.

De hoofdmoot van de Menheerse Ha-
vendag is op zaterdag 4 juni. Een greep 
uit het programma: veel historische 
schepen, een speciaal Sporteiland GO 
met wal- én watersporten, drijvende 
brug, drijvend podium, grote braderie, 
streek- en ambachtsmarkt, oldtimer-
show, kermis, demonstraties, muziek, 
rondvaarten, pendeldiensten tussen 
centrum en sluis, Ibizamarkt en Kring-
loopterras aan de Buitenhaven, Woord 
& Kunst op de sluis en overslagdemon-
straties. Er is kortom veel te zien en te 
doen.



€ 1,00 
KORTING 
op een 
kinderkaartje

Geldig tot 1 september 2016

Kom je bij mij op 
ziekenbezoek?

MAAK EEN RIT  
MET DE TRAM

€ 5,00 in plaats van € 6,00
Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar 

Geldig in juli en augustus 2016

RTM-MUSEUM OUDDORP

Go Groene Vaart Kids 
(leeftijd 6 t/m 12 jaar)

Opgeven bij ’t Wapen van Stellendam 
(www.wapenvanstellendam.nl)

Tijdsduur: 13:30 tot +/- 17:00 uur. 
Vaardagen: woensdag 1 juni, 8 juni, 
29 juni en 6 juli 2016. 

Kosten: € 6,50 per kind.

Zin in een leuke middag? Groene Vaart Goeree 
Overflakkee neemt je mee het water op. Stap aan 
boord van een fluisterboot en ga mee op ontdek-
kingstocht. Vanaf de oude haven in Stellendam 
varen we richting ’t Havenhoofd, het startpunt voor 
een leuke speurtocht. Na het varen sluiten we af 
met een heerlijke pannenkoek bij ’t Wapen van 
Stellendam.
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Varen, jagen, seinen, klinken. Van de 
maritieme historie in je eigen omge-
ving kun je veel leren. Ben je 11 of 12 
jaar, dan is de kans groot dat je het 
allemaal gaat beleven. Er staan na-
melijk niet minder dan drie Haven-
dagen Junior op het programma op 
drie donderdagen: 2 juni in Middel-
harnis, 9 juni in Ooltgensplaat en 16 
juni in Goedereede.

In Middelharnis wordt de Havendag 
Junior al voor de derde keer georga-
niseerd. De eerste was in 2014. Vorig 
jaar deed ook Goedereede mee. Bij-
na vierhonderd leerlingen kwamen 
in actie. Dit jaar zal dat aantal nog 
hoger zijn, want nu heeft ook Oolt-
gensplaat een Havendag.
Wat valt er nu allemaal te leren en te 
beleven? Van alles over het maritie-

me verleden. Je stapt in de schoenen 
van het kofjekokertje, het jongste 
maatje aan boord van een vissers-
sloep. Drie weken ben je van huis. 
Wat neem je dan mee? En wat schrijf 
je in je afscheidsbrief?
Hoe zien de vissen eruit, die de vis-
sers aan de wal brengen? En hoe sein 
je boodschappen over met vlagge-
tjes? Je gaat het allemaal zelf doen. 
Wie weet ga je ook nog een schip aan 
een touw de haven binnen jagen.

Verschillen
De Havendagen Junior zijn niet al-
lemaal hetzelfde. De havens van 
Middelharnis, Ooltgensplaat en 
Goedereede verschillen immers ook. 
Daarom krijgen de kinderen in Goe-
dereede niet hetzelfde verhaal te ho-
ren als in Middelharnis. Ook zijn de 

opdrachten anders. In Goedereede 
gaan de kinderen bijvoorbeeld net-
ten boeten, de stadsmuur tekenen en 
vloedplanken in de coupure plaat-
sen. In Ooltgensplaat staan Oelt-
gen de Pieper en de vrachtvaart in 
het middelpunt van de aandacht. In 
Middelharnis speelt het kofjekoker-
tje een belangrijke rol. Het lespak-
ket heet Van Binnen naar Buiten en 
is ontwikkeld door het Erfgoedhuis 
Zuid- Holland. De uitvoering is dit 
jaar in handen van de Menheerse 
werf en vele vrijwilligers. De Haven-
dag Junior zal ongetwijfeld weer een 
succes zijn. Hoe kan het ook anders: 
je leert van alles over de geschiedenis 
van je eigen omgeving – door het zelf 
te doen –, het eind van het school-
jaar komt dichterbij én het is meestal 
heerlijk weer.

Leren en beleven rond de haven
Wat schrijft het kofjekokertje in zijn afscheidsbrief?
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Schol is met stip op nummer één de beste in verstoppertje spe-
len. Hij is zo plat als een dubbeltje. Maar zijn mooie oranje 
stippen verraden zijn verstopplek altijd. Schol is heel stil en 
verroert zich niet. Tot hij plots moet niezen. “Hatsjoe!” Het 
zand stuift op van de zeebodem. Kun jij Schol in de stofwolk 
vinden? Hoeveel oranje stippen heeft hij?

Verstoppertje in  
de Noordzee

Zoekplaat

Hoe oud was u, oma?
“Ik was 5 jaar, maar ik kan het me nog 
goed herinneren.”

Waar woonde u toen?
“Ik woonde in Stad aan het Haring-
vliet, aan de Achterdijk 24. Ik lag al 
op bed en het stormde hard. Ik lag 
op een open zolder, samen met m'n 
broertje Chris. We waren heel bang! 
Mijn vader en moeder haalden onze 
ledikantjes naar beneden. Mijn vader 
is naar de Kaai gegaan en daar stond 
al water. Even later kwam er een man 
hard op het rolluik bonzen, hij riep 
naar m'n moeder: ‘Mevrouw Peek-

stok, het water komt!’ Mijn moeder 
riep: ‘Ik ben alleen met de kinders, 
wat moet ik beginnen?’ Die man 
heeft toen geholpen om de bedjes en 
alle losse spullen naar boven te bren-
gen en het orgel op kisten te zetten. 
Toen kwam het water. Mijn vader 
kon niet meer over de straat naar huis 
maar moest over de daken naar huis 
klimmen.’

Waar heeft u geschuild voor het water?
“We hadden 20 cm water in huis. We 
woonden één dag op de zolder. Na 
één dag gingen we naar een andere 
familie waar we mochten schuilen. 

We hebben daar een aantal weken ge-
woond. Die mensen hebben ons heel 
goed verzorgd.”

Heeft u mensen verloren die u kende?
“Nee, geen mensen. We zagen dat 
ze dode dieren wegtakelden, ik ging 
daar vaak kijken. Er kwamen solda-
ten helpen. Toen ons huis weer droog 
en schoon was konden we weer te-
rug.”

Bent u dingen kwijt geraakt?
“Ik had alles nog, alleen mijn beer 
was verdronken, ik heb hem nooit 
meer gevonden.”

Coen van Nimwegen (9) uit Sommelsdijk interviewde voor deze krant zijn oma, Ati Melissant, 
en stiefopa, Wim Melissant, over de watersnoodramp, die zij als kind meemaakten.

‘Het café en de slager en een houthandel 
spoelden helemaal weg’

‘Alleen mijn beer was verdronken…’

Uit de kinderboekenreeks Visserijavonturen,
deel 1, Walter & Poes Verstoppertje in de Noordzee
Bedacht en geschreven door Caroline Melissant
Illustraties door Denise Kruithof 

Zie ook: www.visserijavonturen.nl

>> Lees verder op pagina 15

Hoe oud was u, opa?
“Ik was toen 14 jaar.”

Waar woonde u toen?
“Ik woonde in Den Bommel, aan de 
Schaapsweg. Mijn broers en zussen 
waren de deur al uit. Ik was samen 

met m'n ouders. Om vier uur werd 
ik gewekt door de storm. Mijn va-
der was voorzitter van de Polder en 
moest komen voor de dijkbewaking. 



Goeree-Overflakkkee over leven met het water
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Op Goeree-Overflakkee zijn veel 
prachtige plekken te vinden met 
een boeiende geschiedenis. Van de 
bunkers bij Ouddorp tot het fort bij 
Ooltgensplaat. Van het Dirkslandse 
Sas tot het Streekmuseum in Som-
melsdijk.

Wij zijn heel benieuwd wat jouw fa-
voriete plek is! Laat het ons weten 
door een selfie te maken op die plek. 
De foto die je instuurt moet een link 
hebben met de Erfgoedlijn waarover 
je in deze krant van alles kunt lezen.

Kies dus één van de plaatsen uit die 
in deze Erfgoedlijnkrant worden ge-
noemd. Maak daar een originele sel-
fie en mail die vÓÓr 15 juli naar prijs-
vraag@stichtingpodium.nl.

Uit alle inzendingen wordt een win-
naar gekozen door een deskundige 
jury. De beste selfie wordt beloond 
met vier kaartjes voor A Seal en iets 
lekkers bij Zoet of Zout.

Meedoen kan tot en met 16 jaar. 

Wat is jouw favoriete plek op Goeree-Overflakkee?

Maak een selfie en win!

Ik ging naar de Kaai en daar stond 
een vrachtwagen met zandzakken. 
Ineens zakte er bij de Kaai en de ha-
ven een soort van gat in de dijk en 
stroomde het water het dorp in. Het 
café en de slager en een houthan-
del spoelden helemaal weg. Ook de 
vrachtwagen met zandzakken om de 
dijk te verstevigen spoelde zo weg. 
Wij hadden aan de Schaapsweg pas 
's avonds om zes uur water en dat 
kwam vanaf de andere kant, vanaf 

Oude-Tonge.”
Waar heeft u geschuild voor het wa-
ter?
“We zagen het water al van verre aan-
komen, snel zetten we de kachel op 
tafel en zijn we naar een oom gegaan, 
want die woonde op een dijk en daar 
kwam het water niet. We hadden ver-
der niets bij ons, want we dachten dat 
we 's nachts weer terug konden naar 
ons huis. Maar het water bleef stij-
gen. M’n vader is de andere dag met 

een boot naar huis gevaren om wat 
spulletjes op te halen.
Mijn vader en moeder bleven bij die 
oom wonen, maar ik moest met een 
beurtschipper mee naar Rotterdam, 
waar ik naar de Ahoy-hal ben ge-
bracht. Daar werd ik opgehaald door 
mijn broer, die toen in Rotterdam 
woonde. Ik ben daar zes weken ge-
bleven.”

Bent u dingen kwijt geraakt?
“Toen ik terugkwam waren er wel 
veel van onze spullen weg, maar het 
huis was weer schoon. Op de plaats 
van het gat in de havendijk waren 
caissons geplaatst, een soort beton-
nen bakken die het water tegenhiel-
den.”

Heeft u mensen verloren die u kende?
“Er zijn negen mensen omgekomen. 
Het was geen familie, maar ik kende 
ze allemaal. Ze zijn omgekomen om-
dat ze op de vlucht gingen, ze renden 
het water tegemoet, ze wisten niet 
dat het water ook van de andere kant 
kwam en verdronken.”

Coen interviewt zijn oma en stiefopa.
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“Ik vind het maar koud”, bibberend 
trok Jacob zijn kraag wat hoger. “Nou 
wordt-ie mooi. Jij wou zo nodig naar 
de dijk!”, reageerde zijn vriend Ge-
rard nors. Op deze koude november-
morgen waren er nog geen mensen 
op straat. Voor hen, aan de overkant 
van het brede water, kleurde de lucht 
lichtroze, achter hen was het nog 
nacht.

Gisteravond, op zolder bij Jacob thuis, 
hadden ze hun plan bedacht. “Ik wil 
wel eens bij dat fort gaan kijken”, had 
Gerard gezegd. Een paar jaar eerder 
hadden de Fransen net buiten Oolt-
gensplaat een groot fort gebouwd 
en aan drie kanten waren nog meer 
verdedigingswerken verschenen. De 
dorpsbewoners moesten eigenlijk 
niet zoveel hebben van die vreemde 
lui met hun rare taaltje. Toch had-
den ze bijna dagelijks met de Franse 
soldaten te maken en de mannen uit 
het dorp moesten regelmatig naar het 
fort om daar te helpen. Ook de vader 
van Gerard was er vaak geweest en 
had allerlei sterke verhalen verteld 
over zijn bezoekjes aan het fort. Die 
verhalen hadden de jongens nieuws-
gierig gemaakt.

Voor hen stak het fort donker af. Ge-
rard hield een beetje in. Vanochtend 
waren ze in alle stilte het huis uit 
geslopen. Niemand had hen gezien, 
toch bleven ze regelmatig achterom 
kijken. Toen ze bij de gracht kwamen 
die rondom het fort lag, begon de 
zon achter de horizon tevoorschijn 
te komen. “Pas goed op hoor dat die 
Fransozen ons niet zien”, zei Gerard 
zenuwachtig. Ze slopen gebukt de 
dijk af en bleven achter een klein bos-
je zitten. “Zie jij daar iets bewegen?”, 
vroeg Jacob. “Ik zie niks”, zei Gerard, 
“het lijkt wel alsof ze nog slapen 
daar.” “Hm, mooie soldaten benne 
dat”, bromde Jacob. Samen liepen ze 
verder, nog altijd op hun hoede. Na 
een kwartiertje bereikten ze de brug 
die toegang gaf tot het fort. “Durf jij 
hier overheen Jacob?”, vroeg Gerard. 
“Ik zie niemand”, antwoordde Jacob. 
Even aarzelden beide jongens, maar 
toen besloten ze om het erop te wa-
gen.

Niet veel later stonden ze op het bin-
nenterrein. Rechts van hen, op de 
aarden wal, zagen zij de gestalte van 
één van de wachtlopende soldaten. 
Ze sloegen linksaf en kwamen aan de 

andere kant van het gebouw. Hoor-
den ze daar voetstappen? Snel renden 
ze het pleintje over en verscholen zich 
achter een muurtje. Toen de voetstap-
pen dichterbij kwamen, opende Jacob 
een deur in één van de bijgebouwen. 
Ze waren in een kleine bergruim-
te beland. “Hoe komen we hier nou 
weer uit?”, fluisterde Gerard angstig. 
“Sst!”, reageerde Jacob en sloot de 
deur.

Uren later schrokken de jongens 
wakker. Aan de andere kant van 
de deur, op het binnenplein, klonk 
rumoer. “Oranje boven!”, “Pak die 
Fransozen!”, “Smijt ze in de gracht!”. 
Gerard keek slaperig door een kiertje 
naar buiten. Wat zag hij daar? Aan 
de overkant van het pleintje, bij een 
waterput stond zijn eigen vader! Op 
zijn borst prijkte een oranje strik en 
in zijn rechter vuist had hij een Fran-
se soldaat bij zijn kraag. Iets verder-
op stond Simon, de broer van Jacob. 
Voor hij het wist, smeet Gerard de 
deur van het berghok open. Samen 
met Jacob rende hij naar de plek van 
het opstootje. Al snel had Simon de 
jongens in de gaten. “Ha broeders”, 
schreeuwde hij, “geef ze ervan langs!” 
Het duurde niet lang of ook uit an-
dere dorpen kwamen mannen naar 
Ooltgensplaat om te helpen de Fran-
sen weg te jagen. De volgende dag 
verlieten de 160 Franse soldaten het 
eiland.

Novemberdag in Ooltgensplaat
Spannend verhaal


