
Historische Kring IJsselstein 101 (mrt. 2003). - Dl.101 M-K 1953: tienduizend zandzakken uitIjsselstein Lopikerwaard ontsnapt aan watersnoodramp door L(Bep) Murk In de afgelopen februarimaand werd aan de watersnoodramp van 1953 door de mediauitgebreid aandacht besteed. Krantenartikelen en tv-documentaires riepen bij veel 55-plussers herinneringen op, vaak herinneringen met emoties. Minder bekend is het feitdat enkele personen alsmede tienduizend zandzakken uit Ijsselstein werden ingezettegen het wassende water van de Hollandse Ijssel. De Lopikerwaard is gelukkig voor de catastrofe van een overstroming gespaard geble-ven. Dat hebben we vooral te danken aan enkele adequaat optredende instanties enparticulieren in het rampgebied van Ouderkerk aan den IJssel. Dankzij hun kordateoptreden werd voorkomen dat de Lopikerwaard - die immers in verbinding staat metde Krimpenerwaard - onder water liep. Enkele Ijsselsteiners zijn, zonder dat ze zichdaarvan op dat moment ten volle bewust waren, nauw betrokken geweest bij hetbeschermen

van de twee bovengenoemde waarden tegen het dramatisch stijgendewater. Het volgende relaas biedt een persoonlijk verslag van de gebeurtenissen op dieeerste februari van 50 jaar geleden.









Historische Kring IJsselstein 101 (mrt. 2003). - Dl.101 Fragment uit 'Het Nieuwsblad voor Zuid-Holland en Utrecht', (v/hSchoonhovensche Courant) van Maandag 2 Februari 1953: DE DIJKEN BEZWIJKEN, VERSCHRIKKELIJKEWATERSNOOD TEISTERT HOLLAND EN ZEELAND Krimpenerwaard en de Alblasserwaard overstroomd;minstens 300 doden en tientallen millioenen guldens schade Maandag j Februari 1953 Het gevaarlijkst voor de gehele Krimpenerwaard was de toestand inOuderkerk a.d. IJssel, waar een complete dijkdoorbraak het watergelegenheid gaf de toen openliggende polder binnen te bulderen. Metontzaggelijke kracht braken de watermassa's omstreeks halfvijfZondagmorgen door de al enige uren wankelende en doorlatende dijk.De consistoriekamer van de Gereform. Kerk en twee woningen dieonder aan de dijk lagen werden weggespoeld. Wild kolkend en brui-send als in triomf barstte het water tegen de muren en duwde dieomver alsof het rietschuttingen waren. Grote brokken van het dijkli-chaam werden de polder ingestuwd en

het vuile, geelbruine waterzocht zich verder een weg over de drassige weilanden. In de loop vande morgen werd het gat in de dijk groter tot het tenslotte een breedtehad van ongeveer dertig meter. Als een waterval stortte het water overde voet van de dijk omlaag. Bruisend en kolkend. Grote schermen fijnverdeeld water sproeiden over de handenwringende toeschouwers.Slechts op betrekkelijk geringe afstand van het gat werd de IJsseldijkeveneens bedreigd. Ook daar was een groot stuk weggevallen en aande buitenzijde waren reeds noodversterkingen in de beschoeinggemaakt. Op die tweede plaats is de dijk echter niet bezweken.Doordoor is vermoedelijk de Krimpenerwaard voor volledige overstro-ming behoed. Zou de tweede zwakke stee in de IJsseldijk bezwekenzijn, dan zou tussen de gaten een niet langer bewaakt partje van dedijk zijn blijven staan en de mogelijkheid moest dan gevreesd wor-den dat ook dat verdwijnen zou. Er zou dan dus een geweldig gat vanmeer dan honderd meter ontstaan zijn dat niet gemakkelijk te dichtenzou zijn geweest.

Het gapende gat in de dijk, dat nu naast deCeref, Kerk de menselijke onmacht tegen denatuurelementen zo duidelijk demonstreerdeheeft weliswaar ontelbare kubieke meterswater de Krimpenerwaard doen binnenstro-men, doch in de loop van de dag aangeruktebestrijdings ploegen zijn er in geslaagdZondag tegen de avond 't gat voorlopig dichtte krijgen. Daartoe werd vanuit Stolwijk het hulpwerkgeleid. Van de in aanleg zijnde provincialeweg werd zand met auto's naar Ouderkerkgestuurd. In Ouderkerk zelf werden man- Gereformeerdekerk met twee eens twee wonin-





Historische Kring IJsselstein 101 (mrt. 2003). - Dl.101 vertrekken, doch door het voorspoedig verloop van de werkzaamhe-den in Ouderkerk aan den IJssel is het niet tot een evacuatie vanBerkenwoude gekomen. In totaal zijn ongeveer loo mensen wegge-voerd, doch zij zullen dezer dagen reeds kunnen terugkeren, wanneerde toestand blijft zoals die nu is. worden gedicht. Wonder boven wonderlukte deze riskante manoeuvre, uitge-voerd door mensen die hun angst opzijhadden gezet. Zij deden hun werk in hetruim van een hellend schip, terwijl het Mijn broer en ik namen de beslissing omdie dag voorlopig in Ouderkerk te blij-ven. Men kon ter plaatse extra mankrachtgoed gebruiken, temeer daar de opgeroe-pen militairen nog niet waren gearri-veerd. Zij zouden pas tegen de avond hetdorp bereiken. Nadat er een partij zandzakken wasgevuld zijn we met de eerste wagen mee-gereden in de richting van de dijkdoor-braak. Na enkele honderden meters, netvoor de doorgebroken dijk, konden weniet verder. De dijk was te slecht en hetwas voor voertuigen onmogelijk daar

terijden. De zandzakken werden dus op derug naar de rampplek gedragen. Wezagen een enorm gat in de dijk met eenlengte van tientallen meters. Vlak vooronze komst had men een schip in dedijkdoorbraak gevaren om als provisori-sche waterkering te dienen. Met donde-rend geweld stortte een witte, woest kol-kende waterval langs en onder het schipdoor de polder in. De polder van deKrimpenerwaard lag op dat momentzeker 6 m onder het waterniveau van deHollandse IJssel. Onze eerste reactiewas dat het onbegonnen werk was omdeze ziedende waterstroom te keren. Inmiddels waren mannen met snijbran-ders het schip ingegaan om enkele gatente branden in de bodem van het vaartuig.De bedoeling was dat het schip gedeelte-lijk zou volstromen en ging zakken,zodat het gat in de dijk voor een deel zou water oorverdovend tegen de wand beuk-te. Na deze succesvolle operatie werd eentweede schip afgezonken.Omdat wij jong en behendig waren, kre-gen Joop en ik, samen met een aantalburgers van Ouderkerk, de taak om demet zand gevulde zakken en

de beton-blokken in het gat te dumpen. Het zandkon inmiddels helemaal niet meer overde dijk worden aangevoerd, omdat hetgevaar voor instorten te groot was gewor-den. De zakken werden nu gevuld vanafeen schip dat elders met zand was gela-den. Na enkele uren zagen we dat onzetaak, die aanvankelijk tot mislukkengedoemd leek, toch resultaat opleverde. De dijk was teslecht en het wasvoos voertuigenonmogelijk daarte rijden.





Historische Kring IJsselstein 101 (mrt. 2003). - Dl.101 Fragment uit 'Het Nieuwsblad voor Zuid-Holland en Utrecht', (v/hSchoonhovensche Courant) van vrijdag 6 februari 1953. De redding van de Krimpenerwaard &quot;Het behoud van de Krimpenerwaard hangt af van Ouderkerk&quot; zeions Zondag een burgemeester in het gebied dat door het gat bijOuderkerk aan den Ijssel werd bedreigd. Het was een bange uitspraakwant de breuk was er en het leek in de gierende storm niet mogelijkhet gat te herstellen voor dat de nieuwe vloed zou opkomen en metangstige verwachting reden wij verder door de overstroomde polder.Toch kon reeds in de middag het bericht gegeven worden dat het lekgestopt was, maar of deze wel uiterst provisorische herstelling hethouden zou, kon eerst na de vloed blijken. Maar de dijk hield het ende waard was gered. Hoe het mogelijk was dit ongelooflijke te verrich-ten, om op Zondag een organisatie uit de grond te stampen die bijzwaar weer een dijkbreuk kon herstellen en daardoor een diepe polderredden, dat vertelden ons

gistermiddag de alom bekende heerStuurman uit Vlist, de heer v.d. Buusen, Hoofd van de TechnischeDienst van de Krimpenerwaard en de heer v.d. Veen van deProvinciale Waterstaat. Zaterdagavond, toen het weer als maar rauwer werd, werd een inspec-tie langs de dijk gehouden waarbij bleek dat deze het zwaar te voor-duren had. De aandacht van de deskundigenging hierbij vooral uit naar het punt bij deGereformeerde Kerk bij Ouderkerk. Nietomdat hier het gevaar zichtbaar groter was,maar omdat men wist dat dit dijkgedeeltenog niet even hoog was, als de overige dijk.De plannen voor het op hoogte brengen vandit perceel waren reeds klaar en nog dezemaand zou de aanbesteding plaats vinden,maar daar had men in de bange nacht vanZaterdag op Zondag niets aan. Toen kon menmet een plan of een aanbesteding geen dijk-breuk voorkomen dus moesten er anderemaatregelen genomen worden. Die werdengenomen. Met kracht en doortastendheid.Materialen werden aangesleept, vrijwilligerswerden gevraagd en het dijkleger werd opge-trommeld. Dat

leger stond tussen tien en twaalf uur in de nachtgereed en heeft een zware strijd gestreden. Maar de krachtverhouding was te ongelijk, wat vermag geestdrift engoede wil tegen het brullend geweld van door storm opgezweeptwater. Plotseling bezweek de dijk danook en als uit een kanon spoothet water de Krimpenerwaard in; schuim spatte huizenhoog en hetvernielende water vaagde alles weg op zijn baan.De Technische Dienst van de Krimpenerwaard stelde hiervan ir. Klein,directeur hoofd-ingenieur van de Provinciale Waterstaat in kennis enintussen ging men trachten het gat te dichten. Dat kon natuurlijkonmogelijk bij hoog water gebeuren, bij laag water wilde men een !i II In de stikdonkere,koude en voer te riskant




