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verzameld uit oude boeken en foto albums,
en eigen verhaal aangevuld met foto’s
ter gelegenheid van de 50 jarige herdenking.

HET INDIJKEN VAN DE EENDRAGTSPOLDER

Enkelen bladzijden uit een oud boek over de geschiedenis van het aanleggen van de dijk vanaf de
buitendijk bij Numansdorp ( bij de spiegel) tot de Oudendijk/Westdijk bij Goudswaard ( in 1653),
waardoor de Eendragtspolder droog kwam en de huizen rond de haven konden worden gebouwd aan
de zijkant van de dijk en het gehucht de toepasselijke naam kreeg : NIEUWENDIJK.
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DE TIJD VAN 1920 TOT 1953 het wonen en werken

Dit is de achterkant van het café aan de haven in 1920

Groeten uit Nieuwendijk omstreeks 1920
links boven: de haven- de boerderij van Los ( vroeger van der Burg)– het huis van de opzichter op
Tiengemeten.
onder links: de achterkant van het cafe op de haven – de boerderij van Pijl ( vroeger van Schouwen)—
boven op de dijk in de buurt van de haven.
7

8

9

10

de eerste veerboot van schipper Pieter Bijl
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Een schoolklas uit 1930
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Dit is boven de haven, rechts is nu de plaats waar nu Veerdienst staat.
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De west kant, bij van der Erve, er was een rijweg bovenop de dijk maar ook één beneden.

De school omstreeks 1950 geheel rechts is de boerderij van Maris te zien, de school stond ongeveer
op de plaats waar nu de fam Hoogen bij de kruising Hendrik Ibsenstraat -- Admunsen woont.
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Zo werd het koren omstreeks 1950 gemaaid en op schoven gebonden, wel met een machine maar
met paarden ervoor door mijn vader W.B. Naaktgeboren.
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Het zaaien van graan met paarden door W.B. Naaktgeboren.

Onze boerderij omstreeks 1950
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Dit is een tekening van onze boerderij, gebouwd van 1882 tot en met 1884 die als zeer doelmatig
werd omschreven, er was in de schuur plaats voor 19 melkkoeien ca 10 stuks jongvee of kalveren en
7 werkpaarden, een plaats voor een karnmolen om boter te maken en de opslag van voer voor de
beesten. De opgetaste graanschoven werden in de winter gedorsen en het stro ging als strooisel en
voer naar de beesten. De tarwe werd in zakken op de huiszolder opgetast.
Het woonhuis bevatte 8 bedsteden voor de ouders, kinderen en de inwonende huishoudster.
Onder de opkamer is een grote voorraadkelder.
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DE WATERSNOOD 1 februari 1953

Op de kaart is aangegeven welk deel
van Nederland ondergelopen is.

en welk deel van de Hoekse Waard
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Foto’s genomen recht voor de boerderij van Maris, op de achtergrond de boerderij van Los.
Duidelijk is te zien dat het water over de dijk heeft gespoeld, omdat de binnenzijde is afgekalfd
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Foto nog iets dichter naar de Nieuwendijk met de school en wat er van overgebleven is, met op de
achtergrond de boerderij van Jan van der Burg (nu Jan Los)
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boven: de huizen aan de zuidkant van de dijk.
midden: de boerderij van van Schouwen ( nu Leen Pijl), alle muren zijn ingestort, duidelijk is te zien
dat het dak van de schuur alleen maar op de gebintpalen is blijven staan.
onder: foto genomen recht voor waar nu de Bergenstraat is, alleen het huis rechts staat er nu nog
tussen de Bergenstraat en de garage van Jongkoen.
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Zo stond onze boerderij erbij nadat het water was gezakt.
De dijk was recht voor de Dwarsweg over een lengte van ca 100 meter geheel verdwenen en het
water is met een donderend geraas de polder ingestroomd en veroorzaakte net binnen de dijk een gat
van meer dan 4 meter diep.
Kijk op het voorblad om een indruk te krijgen van het watergeweld en ook waarom een dijk aan de
binnenzijde kapotgaat als er water overheen komt.
Rechtsonderin op de foto stonden de 2 knechtswoningen van de buurman, er is niets meer van te
zien, de stenen zijn tientallen meters verderop weggespoeld.
Ook het grote gat in het dak van de schuur is goed te zien.
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Foto`s van de omgeving: links boven zijn de betonnen
bunkers uit de oorlog nog te zien, ze zijn later met
dynamiet opgeblazen omdat ze op de plaats stonden
waar de nieuwe sloot moest komen.

Deze foto’s zijn genomen
naast de boerderij ongeveer waar de
stoep van de Put bovenkomt,
kijkend richting Nieuwendijk.
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Dit is wat er van de school overbleef, de
achterkant is open.
de huizen links naast de school stonden zijn
ook ingestort.

De muur aan de noordenkant is ingestort en de
grote inrijdeuren verdwenen.

Ikke met mijn vader en moeder en de hond Max.
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De zwarte hond Max was tijdens het hoge water op een til boven de koeienstal gezien, hoe hij er
kwam is niet bekend, maar hij heeft er zeker een week gezeten zonder eten of drinken.
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HERSTELWERKZAAMHEDEN NA DE RAMP.

Langs het huis is de kade te zien die gemaakt is voor het bezinkingsveld.

Het zand wordt aangevoerd met een sleepboot en een zandschuit, vermengd met water werd het door
een pijpleiding naar het bezinkingsveld gepompt.
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De zandzuiger van dichtbij.

Het zand wordt in het bezinkingsveld gespoten, die grote bult rechts is de dijk net voorbij de schuur,
daar waar nu de stoep naar de Put bovenkomt.
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MIJN VERHAAL:

Ik was vier en half jaar oud.
Die zaterdag 31 januari stormde het heel erg en ik
weet nog dat ik op die zaterdagmiddag met mijn vader
meeging om boven op de dijk te kijken naar het water
van het Vuile Gat, het begon al schemerig te worden
maar we zagen wel dat het water hoger stond dan
Leen Naaktgeboren
normaal en dat er grote schuimkoppen op de golven
zaten. De mensen die op de dijk woonden zeiden dat
het water die nacht zo hoog zou komen dat het onderhuis vol zou komen te staan,
maar dat gebeurde vrijwel iedere winter een keer, dus ze maakten zich nog niet erg
ongerust.
Ik vroeg aan mijn vader of het water ook in ons huis zou komen: dat is nog nooit
gebeurd dus nu zou het ook wel meevallen.
Er bleef bij ons wel een oom van mijn moeder slapen (Jan van den Berg) die op
Tiengemeten woonde en op het eind van de middag niet meer naar huis terug kon
omdat het pontje vanwege de storm niet meer vaarde. Later op de avond zijn ook
mijn ouders naar bed gegaan.
Midden in de nacht werd er op de ramen gebonkt door de mensen die aan de dijk
woonden (aan de kant van het Vuile Gat) het water was zo hoog in hun huizen
gekomen dat er al verschillende muren waren ingestort en het water al bijna over de
dijk heenkwam, ze kwamen naar de boerderij omdat ze dachten dat ze in de polder
wel veilig zouden zijn. De familie van der Velden had hun mestvarken uit z’n hok
kunnen halen en brachten dit mee, het is later ook verdronken, verder hadden ze
helemaal niets meer kunnen redden van kleding of huisraad.
Na een poosje ging er iemand buiten kijken en tussen de wolken zag hij bij volle
maan dat er al wat water over de kruin van de dijk heenkwam en dat het water in de
dijksloot ook al veel hoger was dan normaal. Er was even paniek, want nu zou de
polder ook vol kunnen lopen.
De burgemeester belde ook dat iedereen weg moest en dat er een vrachtauto zou
komen om iedereen mee te nemen naar Goudswaard. Maar mijn vader zei: ik ga niet
weg de koeien en de paarden staan nog op stal en we kunnen met die beesten
nergens meer heen. Ik blijf er bij het zal wel meevallen, op zee is het al hoog water
geweest dus het zal wel spoedig gaan dalen (maar het was juist deze vloed springtij,
dus extra hoog water). De andere mensen zeiden: dan blijven wij ook en de
vrachtauto ging leeg weer terug. Zo bleven er 12 mensen achter.
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Ze begonnen direct alle huisraad en eten uit ons huis de zolder op te dragen. Een
dressoir uit de kamer werd met kopjes en glazen erin de steile zoldertrap opgedragen
en er was helemaal niets gebroken. In de brandende kolenkachel werd een emmer
met water gegooid om hem uit te maken en zo een brand te voorkomen!!!!
Ze waren nog maar amper klaar toen het water over de drempel naar binnen kwam
en iedereen naar de zolder moest gaan. Toen het water ongeveer een halve meter
hoog stond ging het licht uit en zaten we geheel in het donker.
Iemand keek uit het zolderraam en begon vreselijk te gillen: hij zag in het duister een
heel stuk van de dijk in zijn geheel naar binnen schuiven en tegen de huizen van de
buurman achter de dijksloot aankomen en door het water erachter werden ze in zijn
geheel omvergeworpen.
Het water steeg nu snel tot ongeveer een halve meter onder de zolder, toen kwam
het niet hoger, er stond nu ongeveer twee en een halve meter water in ons huis. De
paniek bij iedereen was groot, angst voor hun eigen leven en dat van de dieren in de
schuur die we tussen het gebulder van de storm hoorde loeien.
Na een poosje hoorden we onder ons een muur instorten en begon het huis te trillen,
ze dachten dat ons huis nu ook wel spoedig zou instorten zoals de huizen op de dijk
en de huizen bij de buurman.
( Later zou blijken wat er werkelijk aan de hand was: er was een paard in de stal
losgebroken en gaan zwemmen, hij kwam voor bij het huis en de voordeur was er
waarschijnlijk uitgespoeld en het paard was de gang ingezwommen en op het eind
kom hij niet meer keren in de smalle gang en heeft toen met zijn poten in doodsnood
er een muur uitgetrapt. Hij is ook op die plaats dood teruggevonden toen het water
gezakt was.)
De mensen hadden een plan: Als het huis zou instorten en omdat ze geen boot
hadden zouden ze verloren zijn, maar in de schuur in het 2 e gebint zat een schelf
vlas, hoog opgestapeld tussen de gebintpalen en als alles ging instorten zouden die
schoven vlas door hun prikkelende stengels bijeen blijven en als boot kunnen dienen.
Daar moesten we heel snel naar toe.
Vanaf de zolder van het huis zit er een deur naar de schuur. Iemand ging met een
touw om zijn middel van af het bordes boven aan de trap in de schuur hangend aan
zijn handen naar de til boven de koeienstal en haalde vandaar een balk die hij van
het 2e gebint naar het bordes legde.
Nadat er al een paar mensen over de balk gekropen waren was ik aan de beurt, ze
deden mij een touw om mijn middel en ik moest alleen over de ca 15 cm brede balk
kruipen in het donker en boven het water, terwijl de storm vreselijk tekeer ging buiten,
ik weet nog dat ik vreselijk bang was.
We waren nog maar nauwelijks op de vlasschelf of de muur van de schuur aan de
noordkant stortte met donderend geraas in en de noordwesterstorm bulderde naar
binnen. De spanten kraakten vreselijk en het dak aan de zuidenkant begon hevig te
klapperen omdat de wind die door de ingestorte muur naar binnen kwam er niet
uitkon. Het gevolg was dat het riet van het dak losliet en er een groot gat ontstond.
Het was nu niet alleen vreselijk koud maar het stormde nu ook in de schuur en
iedereen begon nu in het midden van de vlasschelf een groot gat te maken en de
vrijgekomen schoven op de rand op te tassen zodat we lekker diep in het vlas
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kwamen te zitten en de wind minder voelden.

De ratten en muizen kwamen in de schelf omhoog in hun vlucht voor het water
onderin, zodat de mannen voortdurend bezig waren ze te vangen. We zagen nog
enkele paarden zwemmen in de schuur rondom ons, maar niemand kon iets doen.
Toen het de volgende morgen licht was geworden zag men dat de hele polder vol
water stond en door het gat in het dak kon men zien dat ook het hele eiland
Tiengemeten vol stond. Van den Berg raakte in paniek want dan zouden zijn vrouw
en kinderen op het eiland ook wel verdronken zijn en hij wilde van de vlasschelf
afspringen in het water om zichzelf van kant te maken, maar mijn vader kon hem nog
net aan zijn jas vastpakken en de volgende dagen hebben ze hem om beurten
bewaakt.
Ook de twee knechtshuizen aan de Dwarsweg waren verdwenen, we wisten dat de
mensen al vroeger op de avond waren vertrokken.
Omdat we honger kregen en het huis er nog stond is iemand over de balk naar de
huiszolder gegaan en heeft een kist appels gehaald.
Die zondagmiddag zijn er mensen van de Nieuwendijk gekomen met een roeiboot
om overal mensen op te halen. Deze mensen zijn aan de voorkant van het huis
geweest en hebben door de zolderramen gekeken en geroepen maar niemand
gezien of gehoord en zijn weer vertrokken. In de schuur hadden ze wel iets gehoord
maar waren niet snel genoeg op de huiszolder en hebben wel teruggegild maar dat
werd vanwege de storm niet gehoord. Ze hebben later een wit laken voor het zolder
raam gehangen. Zo gingen we een 2e angstige nacht in.
Op maandag liep iemand die de vorige dag in de roeiboot had gezeten over de dijk
van af de Nieuwendijk tot ongeveer bij van der Erve (verder kon hij niet vanwege een
weggeslagen stuk dijk) en die zag dat laken hangen en wist dat het er gisteren niet
hing, dus er moesten nog mensen zijn. Hij heeft snel een roeiboot gehaald met
mensen om te helpen roeien. Ik zie die boot nog de schuur invaren om ons te
redden. Het lukte ons niet om in de boot te komen omdat de schelf vlas te hoog
boven het water was en we allemaal weer over de smalle balk hoog boven het water
naar de huiszolder moesten kruipen. De boot vaarde nu voor het zolderraam en we
konden zo gemakkelijk instappen.
Om beurten werden we naar de Nieuwendijk gebracht.
Veel Nieuwendijkers werden door een grote passagiersboot naar Rotterdam
gebracht en zijn daar met duizenden andere daklozen enige tijd in de Ahoy hallen
geëvacueerd geweest.
Mijn ouders wilden in de Hoekse Waard blijven en wilde proberen om op Zwartsluisje
te komen, daar hadden ze een auto zien rijden. We zijn toen met een roeiboot dwars
door de polder gevaren. Halverwege ergens boven het land van Maris brak er een
roeispaan en wist men met veel moeite de dijk te bereiken.
Door hulpvaardige mensen werden we met een auto over allerlei dijken soms
rondom in het water naar de Greup gebracht bij mijn opa en oma.
Toen na een week het meeste water was verdwenen is mijn vader zo snel mogelijk
teruggaan en wat hij er toen aantrof is onbeschrijfelijk: 31 verdronken koeien die nog
in de stal lagen en 4 verdronken paarden, gebouwen zwaar beschadigd en vreselijk
veel modder overal. 1 koe was verdwenen en is maanden later totaal verwilderd
teruggevonden.
33

Die avond kwam hij heel ontdaan weer bij ons op de Greup terug, hij had gelukkig
mijn lievelingsbeer van de zolder meegenomen, die was gelukkig niet verdronken.
De omgeving werd bewaakt door politieagenten uit Gelderland, die ook den foto’s
maakten van de verwoestingen en die hier afgedrukt staan.
Na een week verhuisden wij naar de pastorie in Goudswaard, waar meer mensen uit
het ondergelopen gebied logeerden, mijn vader kon nu iedere dag terug naar huis
om daar de opruiming te organiseren. Het laatste eind van de Dwarsweg moest hij
vaak door het water fietsen en lopen. Doordat er op het Vuile Gat nog eb en vloed
was, kwam er bij een verhoogd tij weer water door de kapotte stukken van de dijk de
polder in, de dijk moest dus heel snel hersteld worden in ieder geval voor de
volgende herfst met zijn stormen.
Er werden door de overheid heel snel plannen gemaakt om de schade te herstellen.
De schade aan gebouwen en het verlies van huisraad en dieren werd snel
geïnventariseerd. Ondertussen werden de verdronken dieren weggehaald en de
elektriciteit, waterleiding en de wegen provisorisch hersteld. De mensen kregen
noodvoorraden van eten en huisraad en de huizen werden provisorisch gerepareerd
en schoongemaakt om toch op hun eigen plek te kunnen wonen. Wij konden na
ongeveer 4 weken terug en hebben toen tot het najaar op een zolderkamertje
gewoond en geslapen.
In de zomer gingen bouwvakkers aan de slag om de schuur en de stal te repareren
zodat de nieuw gekochte koeien voor de winter op stal konden staan. De oude stal
had wanden en een plafond van hout en was zwaar beschadigd en werd geheel
vervangen door stenen wanden en plafond, wat ook gelijk brandveiliger was voor de
koeien. Doordat er zoveel schade was zijn de 2 knechtshuizen aan de Dwarsweg pas
2 jaar later gebouwd en heeft een van de knechts 2 jaar bij ons ingewoond met zijn
gezin.
Door de regering was een rampenfonds opgericht waarin geld werd gestort ook door
bedrijven. Het publiek in de rest van Nederland bracht geld bijeen om de ergste
materiele nood te ledigen.
Vanuit het buitenland kwamen veel giften. De Noorse en Zweedse regering schonk
de houten huizen waar de mensen die eerst op de dijk hadden gewoond in konden
trekken, de straatnamen herinneren hier nog aan. De huizen werden aan de
binnenkant van de dijk gebouwd en niet meer aan de waterzijde.
Op het land groeide de eerste jaren niets omdat het door zout water was overspoeld
en er door het zout niets op groeide. De boeren strooide enorme hoeveelheden gips
op het land dat neutraliseerde het zout en na 1 jaar groeide er alleen nog maar gerst.
Na ca 3 jaar hadden ook de andere gewassen geen last meer van het zout. Ook alle
bomen en struiken die niet weggespoeld waren gingen dood van het zout.
Voor de ramp was er op het bedrijf al 1 trekker, (een Massey-Harris) die had dus
onderwater gestaan en moest geheel uit elkaar gehaald worden vanwege het zout in
de motor. Er werd ook al snel een 2e nieuwe trekker gekocht (een Allis Chalmers) en
er zijn nooit meer werkpaarden teruggekomen.
Bij de dijk was het een drukte van belang. Grote draglines (graafmachines) waren
een kade van ca 2 meter hoog aan het maken tot op 5 meter bij ons huis vandaan,
zo kwam er een heel groot bassin waarin zand en water moest worden gespoten en
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waarin het zand uitzakt en het water afgevoerd wordt zodat droog zand ontstaat

waar de gaten in de dijk worden gevuld. De dijk moet ruim 1 meter hoger worden als
voor de ramp, ook komt er een steunberm aan de binnenzijde om deze hoge dijk
extra steun te geven.
Doordat deze nieuwe dijk ook breder wordt moet de oude dijksloot 7 meter
landinwaarts verplaatst worden, dat is juist waar de bunkers uit de 2 e wereldoorlog
staan. Die moesten opgeruimd worden. Er werden gaten in de bunkers geboord
waarin staven dynamiet gingen, die met draadjes aan elkaar verbonden werden. Na
een geluidssignaal moet iedereen uit de buurt en volgt er een geweldige knal waarbij
grote stukken beton door de lucht vlogen, een prachtig gezicht.
De huizen die op de dijk stonden werden gesloopt om een hogere en bredere dijk te
kunnen maken.
De gaten en de verbreding van de dijk was nu opgebouwd van zand en er moest nu
een laag kleigrond overheen om gras op te laten groeien en bestand te zijn tegen
golfslag.
Die grond werd uit de uiterwaarden (laagjes) gegraven waar tot op 4 meter diepte
een kleilaag zat.
Zo is er een heel diep en groot meer ontstaan wat veel later jachthaven De Put is
geworden.
Draglines laadden deze grond in de kipkarren van kleine treintjes die over rails op de
dijk reden en zo de hele dijk van een kleilaag voorzagen.
5 december 1953 dus 10 maanden na de watersnood stormde het weer erg hard uit
het noordwesten en steeg het water in het Vuile Gat weer precies net zo hoog als op
1 februari maar de dijken waren juist enkele weken klaar. Ik zie nog dat ik met mijn
vader meeging om op de dijk te kijken en iedereen erg bang was, de nieuwe dijk was
wel hoog genoeg, maar nog zo vers en de grasmat was nog niet voldoende
gegroeid. Mijn moeder was al begonnen met het naar boven dragen van de huisraad,
maar kon na korte tijd niet meer en ging zitten huilen.
Doordat de school zwaar beschadigd was is hij afgebroken en pas na ca 3 jaar is de
huidige school gebouwd omdat huizen en bedrijven eerst gerepareerd moesten
worden.
Tot dat de school klaar was werden de kinderen van de Nieuwendijk en Tiengemeten
dagelijks met busjes naar Zuid-Beijerland vervoerd en gingen naar de openbare of
de christelijke school. Vanaf april 1954 was ik leerplichtig en moest ik ook mee en
toen in 1956 de nieuwe school ingebruik werd genomen stopte het vervoer, maar
sommige ouders vonden dat hun kinderen maar op de Zuid-Beijerlandse school
moesten blijven, ook de mijne. We moesten dus dagelijks fietsen 6 km heen en 6 km
terug in weer en wind.
Ondertussen was met de Deltawet besloten dat het gehele zuidwesten van
Nederland blijvend beschermd moest worden tegen extreem hoog water. Alle
zeearmen zouden afgesloten worden. Rond 1969 werd het Haringvliet tussen
Hellevoetsluis en Stellendam afgesloten met beweegbare schuiven, waardoor er in
het Vuile Gat nu ongeveer altijd dezelfde waterhoogte is.

35

Uit:

De dijken braken in de Hoekse Waard
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