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Het relaas van een Eemnesser en zijn gezin 
betrokken bij de watersnoodramp van 1953 
 

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. Tij-
dens allerlei herdenkingen kwam nog eens naar voren hoeveel er gele-
den is door de mensen in Zuid-West-Nederland. Sommige mensen waren 
nu pas in staat om uitgebreid te vertellen wat hen is overkomen in die 
tijd. Anderen proberen zo precies mogelijk vast te leggen wat er gebeurd 
is ten tijde van de ramp. Met dit artikel willen we vastleggen wat de 
Eemnesser Lammert (Bertus) Blom is overkomen in die dagen. Voor ou-
dere Eemnessers een aangrijpende herinnering, voor jongeren een re-
laas dat niet vergeten kan worden. 

 
Lammert (Bertus) Blom (geboren op 
29 januari 1918 in Eemnes) was dragli-
nemachinist van beroep. In januari 
1953 werkte hij voor zijn baas (Oren-
stein & Koppel, gevestigd te Amster-
dam) aan een project in de Schelphoek 
op Schouwen-Duiveland, niet ver van 
Serooskerke. In de Schelphoek was een 
haventje met daarbij een café met wat 
huizen. Bertus Blom woonde met zijn 
vrouw Kunera (Cor) van de Bunt 
(geboren Hilversum 21 september 
1915) en de zoons Cornelis (Kees, ge-
boren Hilversum 2 juni 1947) en Peter 
(Pim, geboren Noordoostpolder 26 sep-
tember 1949) in een woonwagen, die 
tegen de Oosterscheldedijk stond. 
 
Toen in de nacht van 31 januari op 
1 februari het water over de dijk kwam 
zetten, werd Bertus wakker. Hij ging 
buiten kijken en zag het gevaar. Snel 
wilde hij met zijn vrouw en de twee 
kleine kinderen de woonwagen verla-
ten. Dat viel niet mee. De kinderen wil-
den helemaal niet uit bed komen en ze 

Bertus Blom en zijn vrouw Cor van de Bunt. 
Bertus draagt op zijn arm zoontje Pim 
(1949-1953). Tussen hen in staat het oudste 
zoontje Kees (1947-1953). De foto is geno-
men bij de boerderij Wakkerendijk 276 in 
Eemnes, waar de ouders van Bertus woon-
den. 
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wilden ook niet naar buiten gaan. Kees wilde zijn fiets meenemen, een cadeau, 
dat hij voor zijn verjaardag had gekregen en dat naast zijn bed stond. Maar dat 
mocht niet. Haast was geboden. Het viertal had nauwelijks kleren aan. Omdat 
het water al rondom stond, klommen ze op de dijk, dat was het hoogste punt. 
Ze wilden via de dijk naar een nabijgelegen woning lopen. Dat lukte niet om-
dat ze merkten dat even verderop een gat in de dijk was geslagen. Ze bleven 
dus maar op de dijk wachten op hulp. Enige tijd later hebben ze het huis, waar 
ze naar toe hadden willen vluchten, zien instorten. Ze hebben het gegil van de 
bewoners gehoord, die bijna allemaal verdronken. Dit was vermoedelijk het ca-
fé van de Schelphoek. 
 
Bertus en zijn vrouw bleven met de twee kinderen dus maar op de dijk staan, 
tegen een hek. Ze kregen steun van twee paarden, die bij hen bleven staan. Van 
die beesten kregen ze gelukkig nog warmte. Zo ging de hele zondag voorbij. 
Met name de kinderen raakten steeds meer uitgeput. Het werd een beproeving 
dat ze een tweede nacht op de dijk moesten blijven zonder uitzicht op redding. 
De vrouw van Bertus was vijf maanden zwanger, ze had het zwaar te verduren. 
In de nacht van zondag op maandag stierf het oudste jongetje door onderkoe-
ling. Op maandagochtend stierf Pim, het jongste zoontje. 
 
Omdat er maar geen hulp kwam opdagen, zocht Bertus naar een mogelijkheid 
om zichzelf en zijn vrouw te redden. Van aangespoeld hout en materialen 
maakte hij een vlot. Hij kreeg zijn vrouw echter niet zo ver dat ze erop ging. 
Bijna tot wanhoop gedreven dacht hij er zelfs even aan om haar bewusteloos te 
slaan, zodat hij haar mee kon nemen op het vlot. 
 
Maandag tegen het eind van de middag begonnen ze de moed op te geven. Het 
zou spoedig donker worden en een derde nacht in deze erbarmelijke omstan-
digheden zou te veel worden. Op dat moment vloog er een helicopter over. De 
piloot signaleerde Bertus en zijn vrouw. Kort daarna kwam er een speedboot, 
die gealarmeerd moest zijn door de helicopterpiloot. In de boot zaten al een stel 
mensen. Bertus en zijn vrouw mochten er nog bij maar de dode jongetjes wilde 
men niet meenemen. Dit was vooral hartverscheurend voor de moeder. De lijk-
jes van de kinderen zijn later opgehaald  door Bertus Blom en zijn zwager Frits 
Artz.. Het schijnt dat vlak na de redding van Bertus en zijn vrouw ook nog een 
bootje met twee Baarnse studenten bij de plek arriveerde. Zij hebben de lijkjes 
van de twee kinderen gezien. 
 
Frits Artz was getrouwd met Joke v.d. Bunt, een zus van Cor. Frits en Bertus 
waren fervente motorrijders, die veel met elkaar optrokken. Toen Frits en Joke 
van de overstroming hoorden, zijn ze zonder nadenken op maandag meteen 
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naar het rampgebied vertrokken. Ze moesten via Antwerpen reizen om bij hun 
familie te komen. Uiteindelijk kwamen ze op maandagavond in Goes terecht. 
Bertus en zijn vrouw waren daar na hun redding naar toe gebracht. Cor lag er 
al in het ziekenhuis. De volgende dag zijn Bertus en Frits met een boot van de 
waterpolitie weer naar de Schelphoek gegaan om de lijkjes van de jongetjes op 
te halen. Ook toen nog was het ruw weer, veel wind. De lijkjes van de kinderen 
lagen onder een zeil op het bootje. Frits ziet nog steeds het beeld voor zich van 
het opwaaiende zeil met de kinderlichaampjes eronder. De kinderen werden in 
Goes opgebaard en zijn daar later ook begraven. Helaas kon moeder Cor daar-
bij niet aanwezig zijn omdat ze in het ziekenhuis moest blijven. Ondertussen 
was er al een week voorbijgegaan. Frits en Joke waren gedurende die tijd, 
evenals de slachtoffers ondergebracht bij particulieren. Na die week zijn ze met 
een boot via Bergen op Zoom weer uit het rampgebied vertrokken. 
 
Na de redding verbleven Bertus en zijn vrouw ook enige tijd in Eemnes, bij 
zijn ouders. Dat waren Kees (Cornelis) Blom (1893-1971) en Santje Jannetje 
van Woudenberg (1894-1974), die op Wakkerendijk 276 woonden. Bertus had 

Cor van de Bunt, getrouwd met Bertus Blom en haar twee oudste zoontjes, die omgekomen zijn 
bij de overstromingsramp van 1953 in Zeeland. Links Kees en rechts Pim. Deze foto is gemaakt 
in Zeeland, korte tijd voor de ramp. 
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toen van iemand een pak gekregen en mijn vader, de kleermaker Antoon van 
Hees, werd door hem gevraagd om dat pak te vermaken. Hij hoorde toen de 
verhalen van Bertus. In die tijd hield de vrouw van Bertus het bed bij haar 
schoonouders. Ze had verschrikkelijk dikke benen. Vlak na de ramp en ook tij-
dens de maanden erna was ze bang dat haar ongeboren baby dood was; het 
kind bewoog niet meer. Op 6 juni 1953 is ze bevallen van een kerngezonde 
zoon, die weer Cornelis werd genoemd, naar het eerste kind. Later volgden nog 
een dochter Kunera (Kunie), geboren 26 augustus 1956 en opnieuw een zoon 
Peter, geboren op 28 september 1957. Het jongste omgekomen jongetje, ook 
Peter genaamd, was geboren op 26 september, maar dan precies acht jaar eer-
der. 
 
Ook na de ramp bleef Bertus Blom actief als draglinemachinist. Hij werkte o.a. 
aan de Sloehaven bij Vlissingen op Walcheren en daarna vanaf 1963 als hei-
kraanmachinist bij Voorbij’s Beton in Wilnis. Bertus Blom is op 11 november 
1994 overleden in Wilnis. Zijn vrouw Cor v.d. Bunt stierf op 16 juni 1999 in 
Vinkeveen. 
 
Dochter Kunie Blom vertelt dat haar ouders niet erg open waren over de ramp. 
Ze hadden die belevenissen weggestopt  en praatten er niet veel over. Wel ver-
telden ze geregeld over de beide kinderen, die ze bij de ramp hadden verloren. 
Zo werd duidelijk wat voor kinderen het geweest waren en wat voor katten-
kwaad ze uithaalden. Vooral Kees moet een ondernemend jongetje geweest 
zijn, een echte belhamel! Zo is hij eens in het gezelschap van zijn broertje Pim 
20 km. met een schaapherder meegelopen, zonder dat zijn ouders het wisten. 
Bertus en Cor hebben later wel aangegeven, dat er geen dag voorbijging, zon-
der aan de ramp te denken.  Ondanks het trauma van de ramp hebben ze, vol-
gens dochter Kunie, de kinderen, die na de ramp geboren zijn, een heerlijke on-
bezorgde jeugd gegeven. Bertus en zijn vrouw hielden zielsveel van elkaar en 
van hun kinderen en kleinkinderen. Ze hebben dat ingrijpende verleden dus 
geen rol laten spelen in de opvoeding van de andere kinderen. Ze waren alleen 
wat extra bezorgd, wat natuurlijk niet verwonderlijk was. 
 
Dit relaas is samengesteld uit verhalen, van oudere Eemnessers. Kunie Blom 
heeft deze verhalen aangevuld, gecorrigeerd en van verder commentaar voor-
zien. Daarna hebben haar oom en tante Frits en Joke Artz-van de Bunt nog 
voor aanvullingen gezorgd. We zijn ze bijzonder dankbaar voor de prettige sa-
menwerking. De foto’s zijn beschikbaar gesteld door Kunie Blom. 
 
In het epos over de Watersnoodramp, geschreven door Kees Slager onder de ti-
tel “De Ramp” wordt op blz. 83, blz. 122 en blz. 272 verwezen naar de lotge-
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Museum Watersnood 1953, Weg van de Buitenlandse pers 5, 4305 RJ  Ouwekerk 

vallen van Lammert Blom en zijn gezin in de Schelphoek op Schouwen-
Duiveland. 
 
Uiteindelijk zijn er 1835 mensen gestorven ten gevolge van de Watersnood-
ramp in 1953. Kees en Pim Blom waren er twee van. In het Watersnoodmuse-
um in Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland) staat een zuil met de namen van alle 
slachtoffers. De namen staan echter niet alfabetisch dus het is moeilijk zoeken. 
Bij de zuil ligt een boek en daarin staan de slachtoffers met hun persoonsgege-
vens per plaats wel alfabetisch vermeld. Een waardige plek om te gedenken. 
 
Voor verdere op- en aanmerkingen over dit relaas kunt u contact opnemen met 
de samensteller: 
 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
3755 CK Eemnes 
035-5389849 


