
Zeeland
 c Gevolgen van de Ramp, beschreven vanaf een klipper

De waterwolf veranderde 
alles in het Zeeuwse land 
Valeska Nastaly
Ouwerkerk

Alweer een boek over de Waters-
noodramp? Ja, die weerstand had 
schrijfster Corine Nijenhuis (foto)  
aanvankelijk ook. ,,Niet alleen heb 
ik de Ramp niet meegemaakt, 
ik ben ook geen Zeeuwse. Daar-
naast is er al zoveel over geschre-
ven dat ik daar niets aan toe te voe-
gen heb”, was de reactie van Nij-
enhuis richting haar uitgever. 
Maar er is nog heel veel te vertel-
len, weet de Amsterdamse nu. 
Gaat er overigens een belletje rin-
kelen bij haar naam? Juist! Nijen-
huis schreef ook De Gekroonde Sui-
kerbiet, een boek over het oudste 
café van Zierikzee.

Zakdoeken gereed
Alleen al vanwege het perspectief 
van waaruit Nijenhuis haar verha-
len heeft geschreven, maakt Een 
Nieuwe Tijd, Zeeland na de ramp, de 
moeite waard om te lezen. Ze be-
voer de afgelopen twee jaar met 
haar (woon)schip Alfons Marie, 
een voormalige Zeeuwse klipper, 
de stromen in de Zuidwestelijke 
delta. Veelal vanaf het water doet 
ze verslag van de metamorfose die 
Zeeland de afgelopen zeventig jaar 
doormaakte. ,,Ik wilde graag be-
schrijven hoe het is om te varen 
over die voormalige zeearmen”, 
zegt Nijenhuis daarover. Ze maakt 
de gebeurtenissen persoonlijk: 

bruggen en het water worden per-
sonages, haar schip is de erva-
ringsdeskundige want zij is overal 
al eens of meerdere malen ge-
weest. De historie gaat leven, de 
geschiedenis krijgt een gezicht. Je 
vaart in gedachten mee over het 
Dijkwater, richting Beldert, alsof 
alle Schouwen-Duivelandse ha-
ventjes er nog zijn. Als Nijenhuis 
mensen spreekt die persoonlijk 
zijn getroffen door de Ramp of 
door de ontwikkelingen die erna 
plaatsvonden, wordt het tijd om 
de zakdoeken gereed te leggen. 

Dankbaarheid
Neem de diepgelovige mevrouw 
Okker, die tijdens de Ramp in 
Stellendam woonde. Zij ziet de 
Watersnoodramp niet als 
‘straffe Gods’ maar als 
een boodschap. ‘Het 
kan je dichter bij Hem 
brengen. Of verder 
af.’ Voor haar geldt 
het eerste. ‘(...) als ik 
kijk naar de dingen 
die in mijn leven ge-
beurd zijn, dan zie ik dat 
die mij dichter bij God ge-
bracht hebben.’ Het verhaal van 
mevrouw Okker geeft weer hoe 
mensen ondanks alles toch op 
God blijven vertrouwen. Ze ziet de 
tijd na de Ramp als toegift. ‘Ik voel 
dankbaarheid dat God mij die 
nacht bewaard heeft. Ik leef nu al 
haast zeventig jaar in extra tijd.’

Mosselvisser Bart Schot uit Zierik-
zee zweeg 55 jaar lang over wat hij 
heeft meegemaakt in de ramp-
nacht en de dagen, weken, maan-
den erna. Zijn kleindochter Ann 
kreeg hem aan het praten. En toen 
kwamen ook de tranen, de tranen 
die hij al die jaren heeft proberen 

binnen te houden. Het wordt 
duidelijk waarom hij er 

nooit over heeft willen 
praten, waarom hij niet 
als redder en zeker 
niet als held gezien 
wil worden. 

Veerhuis
Bij Viane staat nu een gla-

zen huis op de verder verlaten 
kade, maar vlak na de Ramp trok 
een scheepssloper in het leeg-
staande veerhuis dat er destijds 
stond. Nijenhuis beschrijft hoe 
het bedrijf van Marinus van der 
Marel opbloeide aan de Ooster-
schelde, hoe hij aan schepen 
kwam en hoe de vaartuigen wer-

den gesloopt. Het ging anders bij 
de scheepswerf Moed en Trouw in 
Paal, die haar scheepshelling aan 
de Westerschelde had liggen. Dat 
florerende bedrijf uit 1865 kreeg 
vele jaren na de Ramp, vlak na zijn 
100ste verjaardag, alsnog een na-
brander van de waterwolf, zoals 
Nijenhuis het aanvallende water 
noemt: een Deltadijk sneed de na-
velstreng van Moed en Trouw 
door.

Nijenhuis bezoekt ook Capelle, 
een gehucht op Schouwen-Duive-
land waar alle huizen zijn wegge-
spoeld, op twee na. Waar nooit 
meer gebouwd mocht worden en 
ook niemand meer begraven. De 

laatste grafsteen op de begraaf-
plaats dateert van 1952. Hoe anders 
was het in Capelle vóór die tijd, 
Nijenhuis wekt het gehucht voor 
even weer tot leven.

Stroomversnelling
Op haar tocht door Zeeland op 
zoek naar de gevolgen van de 
stroomversnelling waar de pro-
vincie in kwam na 1953, ontdekte 
Nijenhuis nog veel meer verhalen. 
Ze heeft keuzes moeten maken 
voor haar boek, maar dat maakt de 
verhalen die het niet haalden niet 
minder de moeite waard om te 
vertellen. Komt er dus een vervolg 
op Een Nieuwe Tijd? Nijenhuis sluit 
het niet uit.
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 a Een Nieuwe Tijd, Zeeland na de 
ramp (288 pagina’s, Alfabet Uitge-
vers) wordt vandaag gepresen-
teerd in het Watersnoodmuseum 
in Ouwerkerk.

Een verlaten kade, een begraafplaats waarop de laatste 
grafzerk uit 1952 stamt: het boek Een Nieuwe Tijd beschrijft 
hoe het Zeeland verging na de Watersnoodramp.

 e Het schip Alfons Marie in de geul aan de Oosterscheldezijde voor de Zandkreekdam bij Kats. Met de voormalige Zeeuwse klipper bevoer Corine Nijenhuis de wateren van de 
Zuidwestelijke delta op zoek naar verhalen over Zeeland na de Ramp. FOTO CORINE NIJENHUIS

 gd Het 
haventje 
van Viane 
toen, met 
het mu-
seum en 
woning 
van Joop 
en Rini 
van de 
Marel, en 
nu, met 
een mo-
dern pand.

 c  In Capelle mocht 
nooit meer gebouwd 
worden en ook 
niemand meer 
begraven

Max filmt zijn 
lievelingsclub 
Groene Ster
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