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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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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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