
NAJAARSACTIVITEIT COV ZEELAND 2017 
 

Gezelligheid is troef tijdens de najaar 
bijeenkomst op 18 november 2017 in het 
Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. 
 
 
Met in totaal 21 personen, commando’s en 
echtgenotes,  waren we op uitnodiging van de 
activiteitencommissie aanwezig voor een bezoek 
aan het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. 
Verscheidene leden hebben het museum al eens 
bezocht, maar er valt altijd iets nieuws te zien en 
te beleven. Vooral een rondleiding met een 
bevlogen en goed geïnformeerde gids, uit eigen 
gelederen nog wel, voegt iets toe aan de beleving van “De Ramp’, zoals vooral in Zeeland de watersnood van 1 
februari 1953 bekend staat  

Hartelijke begroetingen gaan vooraf aan de lunch in de groepsruimte van het museum. De aanwezigen zijn duidelijk 
verheugd elkaar weer eens te ontmoeten en gezellige kout begeleidt de maaltijd. 
 

 
Voorzitter Bram Steijn, én de gids van vandaag, heet 
allen hartelijk welkom en legt uit hoe het programma in 
elkaar zit. Een concept dat blijkt te staan als een huis. 

Eerst bekijken we in de filmzaal de oude 
Polygoonbeelden van de ramp. Ontstellend zijn de 
beelden, ook nog meer dan 60 jaar later, die vanuit een 
Helicoptère (op z’n Frans uitgesproken) zijn gemaakt 
boven de verdronken eilanden en de ravage die storm 
en golven hebben aangericht Dan volgt een ronde door 
het museum en bij de nazit is er gelegenheid tot het 
vertellen van de eigen ervaringen van de commando’s 
tijdens de watersnood. 
 
Bram weet heel veel te vertellen over de collectie, 

waarbij met name ‘technische zaken’, zoals bijvoorbeeld de uitleg bij een rubberboot, de simpele amateur zend- en 
ontvangstinstallatie die tijdens de eerste rampdagen werd gebruikt, en het materiaal waarmee later dijken werden 
gedicht en weer opgebouwd, de aandacht trekt van de mannen. Het is grappig om te zien hoe bij deze onderwerpen 
de mannen plotseling met de neus vooraan staan, en de dames zich eerder buigen over de uitstalling van 
aangespoelde en geschonken voorwerpen die meer op de emotie spelen.  

 

Bij de nazit vertellen verschillende leden hun verhaal 
over de ramp, ook vanuit hun jeugdjaren, toen ze nog 
geen idee hadden dat ze ooit in de voetsporen zouden 
treden van de commando’s die, net als vele andere 
militairen, actief waren in de verschillende Zeeuwse 
regio’s en Noord-West Brabant en vele mensen wisten te 
redden. Bekend in Commandokringen is het verhaal van 
Johannes Willemsen uit Didam, die zijn reddingswerk in 
de buurt van Fijnaart–Heiningen met zijn leven moest 
bekopen. Leen van de Merbel woonde in die tijd in deze 
omgeving en vertelt enige pakkende voorvallen uit zijn 
herinnering. 



 
Na afloop bedankt Leen voorzitter/gids Bram Stijn uitvoerig en complimenteert hem met zijn kennis en uitleg. Met 
een welverdiend applaus tonen de aanwezigen hun instemming met deze woorden.  
 
Ellie de Jonge 
 
Aanwezig : 
B. Steijn ( Gids ) met echtgenote, Mevr. de Jonge-Gort; Mevr. de Jonge-Legemaate; Mevr. Sampon-Kole; 
A.v.d.Hage; M.v.d.Merbel ; J.Baas en echtgenote;  C.v.d.Berg en echtgenote; C.v.d. Guchte en echtgenote;  
W.Heerschap en echtgenote; M.Laros en echtgenote; M.Lebbink en echtgenote; M. Oostlander en echtgenote. 
 
 

 
 

 


