
Fragment 
uit het dagboek van prof.dr. j.e. de Quay, 
commissaris van de Koningin in noord-Brabant, met 
de eerste alarmmeldingen uit West-Brabant  
(1 februari 1953).

‘Zondagmorgen om vier uur opgebeld door Burgemeester 
van Willemstad. Toen begon het; telkens telefoon; telkens 
weer en erger, tenslotte constant bellen, aan en door 
mij naar generaal Warringa, naar ir. Van Noorden enz. 
Samengevoegd Militair Bureau, en Griffie en Waterstaat 
op Kazerne Lunetten. Samen met ir. Van Noorden naar 
Fijnaart, Steenbergen, Halsteren, Bergen op Zoom, 
Zevenbergen, weer naar Lunetten. Ontzettend. Een ramp. 
Niet te beschrijven, welk resultaat, doden, geïsoleerden, 
onbereikbaar, wassend water, dijkdoorbraken, 
overstromingen, niet te stuiten, geen boten, militairen 24 
uur, onoverzichtelijk.
Langzaam kwam de hulp in beweging, bezorgde mensen, 
actieve burgemeesters, stromen mensen, een enorme 
ramp!’

‘Te land, ter zee, 
vanuit de lucht’
door dr. A.P. van Vliet, Marineblad nr. 1, 2013
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B ovendien is de ramp van 1953 als één van de vijftig essentiële onderwerpen over de Nederlandse geschiedenis opgenomen in de Canon van Nederland. Het heeft lang geduurd, maar in 2009 regisseerde Ben Sombogaart de eerste Nederlandse speelfilm over de watersnoodramp van 
1953 getiteld ‘De Storm’. De hoofdpersoon Julia wordt 
in de film van de verdrinkingsdood gered door haar 
buurtgenoot, de militair Aldo.Militairen speelden een cruciale rol in de eerste dagen 
na de ramp. Duizenden zijn als hulpverleners ingezet. 
Lange tijd was de militaire bijstand een thema dat in veel 
‘ramppublicaties’ slechts stiefmoederlijk werd behandeld. 
Pas na de herdenkingsactiviteiten in 2003 kregen zowel 
de militaire als civiele hulpverleners ook hun plaats. 
Op initiatief van kolmars b.d. S.J. Hameete slaagde de 
Stichting Gedenkteken Hulpverleners Watersnoodramp 
1953 er zelfs in een ‘dank jullie wel’-monument in Oude-
Tonge te laten plaatsen.In deze bijdrage staat de militaire bijstand in de eerste 
dagen van februari 1953 centraal en wordt een korte 
evaluatie van de militaire hulpverlening geschetst.

‘Te land, ter zee, vanuit de lucht’
De militaire bijstand tijdens de watersnood van 1953

Spontane hulpverleningHet duurde uren voordat de omvang van de ramp 
enigszins duidelijk werd. Als eerste schoten om 3.00 uur 
die nacht pontonniers vanuit de kazerne Keizersveer te 
hulp bij Raamsdonkveer. Een uur later rukten mariniers 
van het depot ‘Korps Mariniers Rotterdam’ (de huidige 
Van Ghentkazerne) uit naar de bedreigde Rotterdamse 
Honingerdijk, naar Nieuwerkerk aan de IJssel en Capelle 
aan de IJssel waar de Schielandse Hoge Zeedijk op het 
punt van doorbreken stond.*
De burgemeester van Willemstad deed ‘s nachts een 
beroep op het Korps Commandotroepen in Roosendaal. 
Gewapend met schoppen en zandzakken gingen de 
eerste zestig commando’s direct op weg naar Willemstad 
om bijstand te verlenen.Rond 4.00 uur rolden ook de eerste alarmberichten vanuit 
Hoek van Holland, Maassluis, Dordrecht, Zwijndrecht, 
West-Brabant, Kruiningen en Vlissingen van de telex. Pas 
op zondagmorgen 8.00 uur, dankzij de radionieuwsdienst, 
hoorde een groot deel van Nederland welke ramp zich 
in zuidwest-Nederland had voltrokken. Zodra de eerste 
berichten over de ramp de rest van Nederland bereikten, 
werden er overal buiten het rampgebied door individuele 
burgers, overheidsinstanties en militairen hulpacties op 
touw gezegd. 

Reguliere militaire bijstand komt op gang
Met behulp van extra radio-uitzendingen op zondagochtend 1 februari riepen de verschillende chefs 
van Staven alle in dienstzijnde militairen van verlof 
en permissie terug naar de kazernes. De Chef van de 
Generale Staf, luitenant-generaal B.R.P.F. Hasselman, 
droeg het bevel over alle landmachteenheden op 
aan de Nederlandse Territoriale Bevelhebber (NTB), 
luitenant-generaal D.C. Buurman van Vreeden. De NTB 
coördineerde ook de inzet van de Koninklijke Marine en 
de luchtstrijdkrachten.Alle verbindingen met het rampgebied waren verbroken, 
waardoor de broodnodige informatie ontbrak. Het 
grootste deel van de teruggekeerde militairen kon dan 
ook pas op maandag enigszins gericht in het rampgebied 
worden ingezet. Wel maakten enkele Harvards en 

Beechcrafts van vliegbasis Gilze-Rijen vroeg in de 
middag van 1 februari de eerste verkenningsvluchten 
boven het rampgebied. Hetzelfde deden twee Mitchells 
van Marinevliegkamp Valkenburg. Op basis van hun 
waarnemingen konden de volgende dag de eerste 
reddingsacties starten. In de loop van de zondagmorgen werden steeds meer 
infanteristen, cadetten, genisten en commando’s vanuit 
de kazernes in Breda, ’s-Hertogenbosch, Geertruidenberg 
en Roosendaal naar West-Brabant gestuurd. De meesten werden aan het werk gezet in de omgeving 
van Willemstad, Klundert, Fijnaart, Steenbergen, Nieuw-
Vossemeer, Halsteren en Bergen op Zoom.Ongeveer 5.000 man van de Eerste Militaire Afdeling 
waren op dinsdag 3 februari actief op de Zeeuwse en 
Zuid-Hollandse Eilanden en bij Den Helder. Zo’n 7.000 
militairen van de Derde Militaire Afdeling werden op 
die dag ingezet in West-Brabant en Zuid-Beveland. Met 
behulp van de High Speed tractors van het Regiment 
Veldartillerie ‘Prins Frederik’ konden talrijke mensen uit de 
Brabantse Noordwesthoek worden gered. Uit de Tweede 
Militaire Afdeling werden bijna 6.000 man naar het 
rampgebied overgebracht. Deze parate eenheden losten 
de in eerste instantie ingezette opleidingseenheden af.

>

De Ramp 
‘Een gebied met zeer zware noordwesterstorm, dat twaalf 
uur geleden bij de oostkust van Schotland lag, heeft zich 
naar het zuiden van de Noordzee verplaatst. De winden, 
die af en toe orkaankracht bereiken, beuken op onze kust. 
Een uitgestrekt stormgebied bedekt het gehele westen 
en midden van de Noordzee. De storm, die over de volle 
lengte van de Noordzee waait, is op onze kust gericht 
en kan daardoor het water aan onze kust tot bijzonder 
grote hoogten opstuwen’, aldus het weerbericht van het 
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (K.N.M.I.) 
op zaterdagavond 31 januari 1953.
‘s Nachts sloeg deze zware noordwester storm toe. In 
combinatie met een springtij braken op bijna negentig 
plaatsen de dijken door. Grote delen van Zeeland, Noord-
Brabant, Zuid-Holland en een klein stukje Noord-Holland 
liepen onder water. 1836 mensen en tienduizenden 
dieren verdronken. Ongeveer 100.000 mensen moesten 
worden geëvacueerd. De infrastructuur in het rampgebied 
werd grotendeels vernietigd. Bijna 200.000 hectare land 
viel ten prooi aan de golven. De lengte aan weggeslagen 
dijkvakken bedroeg 32 km.

De watersnoodramp van 1953, ook wel de Beatrix- of de Sint Ignatiusvloed genoemd, blijft de 

Nederlanders boeien. In de afgelopen zestig jaar verschenen er talloze (foto)boeken en romans over 

deze ingrijpende gebeurtenis. En het einde is nog niet inzicht. 

Alle verbindingen met het rampgebied waren verbroken, 
waardoor de 
broodnodige informatie ontbrak.

Bijschrift

Dankwoord 
van Koningin juliana in de dagorder:

‘Nu het reddingswerk in de overstroomde gebieden en 
het voorlopig dichten der dijken, voor zover dit mogelijk 
is, toelaten dat de militaire hulpverlening grotendeels 
beëindigd wordt, wens ik mijn bijzondere waardering te 
uiten voor de offervaardigheid, ijver en bekwaamheid, 
waarmede deze zware taak door de Koninklijke Marine, 
de Koninklijke Landmacht en de Luchtstrijdkrachten is 
uitgevoerd. 

Gij hebt daarbij de uitnemende hulp gehad van de leger-, 
marine- en luchtmachtcontingenten van verschillende 
mogendheden.
Gezamenlijk hebt gij, in samenwerking met de niet-
militaire organisaties, personen en groepen van personen, 
die met en naast u hun offervaardigheid en arbeidskracht 
aan de eerste leniging van de nood gaven, de burgerlijke 
autoriteiten, die de leiding en de verantwoordelijkheid 
voor de noodmaatregelen hadden, de onmiddellijke 
eerste hulp gegeven, die zij bij de moeilijke taak, 
waarvoor zij gesteld waren, nodig hadden’.  
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