
DE WATERSNOOD VAN 1906 OP THOLEN
door Kees de Koning
5Tot onze verbazing zagen we de helft van het dijkje bij de Kar-
nemelkspot - de helft tot bijna aan de Tholensedijk, de hoeve

bleef gespaard - met drie bomen nog recht overeind naar ons toe

komen. Die bomen vielen onderweg naar de kreek omver' waar
ze bleven liggen. Al zou ik 200 jaar worden, die aanblik zal ik
nooit vergeten. Wat een rol van water er binnen een minuut bij
ons was, is niet te begrijpen. Het stond z6 vijftig centimeter
hoog!' Zo beschrijft Frans Verhees uit Oud-Vossemeer zijn her-
inneringen aan de watersnood van 1906. Hij vertrouwde ze tien-
tallen jaren later aan het papier toe.

Het water stort zich over de Karnemelkspotdijk.

Na een aantal dagen met slecht weer en wester- tot noordwesterstorm
ging het op 12 maart 1906 mis. Het was die maandagmiddag spring-
tij, dus een extra hoge vloed. Bij Tholen werd het water in de Een-

dracht opgestuwd tot 4,40 meter boven NAP. Nooit eerder was daar
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In de dijk van de Slabbecoornpolder waren drie gaten geslagen (van 14

m vlakbij de Mosterddijk, 50 m ter hoogte van de Langeweg en 130 m

verder noordelijk). Vanuit deze polder liep het water over de dijk de

Oud-Vossemeerpolder in. In Tholen was met man en macht de Schen-

keldijk versterkt, de zuidelijke binnendijk van de Slabbecoompolder,

om het water uit de Dalempolder te houden. Bovendien werd tussen

deze dijk en de Mosterddijk - bij boerderij De Laatste Stuiver - een

afsluitdijkje gelegd over de weg. Rond half vier die maandagmiddag

was westelijk van het veer bij Oud-Vossemeer ook de zeedijk van de

Vogelsangpolder op twee plaatsen bezweken (een gat van 17l m vlak-
bij de Hikkepolder en van 41 m oostelijk daarvan). De huizen aan de

Veerstraat en het Quartier liepen onder water. De oude sluis in de Mo-
lendijk, bij de Bagijnhoeve, werd ondertussen gestopt om te voorko-

men dat het water uit de vollopende Oud-Vossemeerpolder (waar de

hogere gedeelten droog bleven) in de Kerkepolder kon stromen.

Ramptoeristen
De overstroming bleef op Tholen niet tot Oud-Vossemeer beperkt. Ten

noordwesten van Sint-Annaland brak diezelfde middag tussen half vijf
en vijf uur de dijk langs de Mosselkreek, waardoor de Suzannapolder

onderliep. Binnen een uur stond 72 hectare onder water, waarbij onge-

veer dertig huizen in de Suzannaweg en Klippelstraat. Daar stond het

water op een gegeven moment tot de bovendorpels van de vensters.

.,r,, Vijftig gezinnen
"" ?',.,.+ raakten dakloos,

34 kippen en
zeven konijnen
lieten het leven.
Aan de kleine
Kaai in Sint-
Maartensdijk
liep water de

huizen in. Dat-
zelfde gebeurde
in Scherpenisse

waar de Hoge en de Lage Markt en enkele straten met wateroverlast te

maken kregen. De spuidam spoelde aan 66n kant weg. Beide dorpen

lagen aan de Pluimpot. Delen van de zeewering van de Geertruida- en

de Muijepolder liepen schade op. Brj Tholen sloegen stukken uit de
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zestigtal, onder meer in het gemeentehuis en de consistorie van de kerk.
In Sint-Annaland verbleven er ongeveer vijftig. En in Poortvliet kon-
den 15 volwassenen en 25 kinderen in de school terecht. Het Groene

Kruis in Tholen vormde een comit6 van bijstand dat de evacuds 's mor-
gens en 's avonds voorzag van koffie en brood. En de spijscommissie

kookte 's middags rijst-, erwten- of bonensoep. Om te overnachten

werden matrassen en dekens aangevoerd uit de kazernes in Bergen op

Zoom. De Vossemeerse kinderen gingen in Tholen naar school, zewer-
den toegevoegd aan de klassen. Maar 30 kinderen uit de eerste klas

kregen in de openbare school les van hun eigen onderwijzeres.

Gezicht op het ondergelopen Oud-Vossemeer vanaf de Molendijk. Het grote
gebouw rechts is de openbare school.

Voor de hulpverlening werd in Tholen een speciaal comitd opgericht.

Dat bestond uit burgemeester M.G. van Stapele (erevoorzitter), kanton-
rechter mr. J. Plet (voorzitter), W. Moelker (vice-voorzitter), gerefor-
meerd predikant G. Verrij (secretaris) en pastoor A.J. Clarijs
(penningmeester). In Oud-Vossemeer was er een subcomit6: burge-

meester G.J. de Graaff, voorzitter W.H. van Gorsel van het wezen'
armbestuur, pastoor J.S. van Buchem, gereformeerd predikant J.A. de

Bruijn en hervormd predikant P. de Looze. Het Thoolse comit6 kreeg

van het Vossemeerse algemeen armbestuur 3000 gulden voor het bie-
den van hulp aan de evacu6s. In Poortvliet bedroegen de uitgaven in de

tweede helft van maart 372,45Y2 gilden en in de eerste twee weken van
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zakken gevorderd, die ter plekke werden gevuld met klei en in de gaten

gelegd. Zaterdag na hoogwater, vier dagen na de doorbraak, was dit
karwei geklaard. Inmiddels was een groep van zes rijksveldwachters
gestationeerd in het huisje van weduwe Van de Klooster aan de dijk
Onder de Molen. Iedereen die met een bootje het dorp in wilde, moest

zich door een veldwachter laten vergezellen. Dit om diefstal of plunde-

ring in de leegstaande huizen te voorkomen. Geen overbodige maatre-

gel, want de krant maakte melding van een inbraak in de boerderij van

Heestermans in de Leguitpolder.
In de loop van woensdag waren de laatste inwoners uit het dorp ver-

trokken. Slechts enkelen bleven achter: pastoor Van Buchem, familie
Ampt van hotel Hof van Holland en weduwe Tholenaar van de herberg

op de hoek van de Voorstraat en Zilverstraat. Brievengaarder

(postmeester) C. Timmer week uit naar een hoger gelegen huisje Onder

de Molen en kon veertien dagen later zijn kantoor weer in gebruik ne-

men. De brievenbestellers probeerden eventuele post bij de geevacueer-

de inwoners te krijgen. Ze kregen naderhand een tientje extra salaris

'voor dienst onder buitengewone omstandigheden'. De pastoor tekende

aan dat in de Willibrorduskerk aan de Dorpsweg ongeveer 25 cmwater
stond en in de pastorie 15 cm. Op 1 april was de kerk droog en kwam

een aantal parochianen er met bootjes heen om de mis bij te wonen. De

twee dagen later geboren Jan Etienne - zijn ouders bewoonden het caf6

De Weele aan de Hiksedijk, het is begin jaren zeventig afgebroken -

werd eveneens met een bootje naar de kerk gebracht om gedoopt te

worden.
Omdat ook andere delen van Zeeland - het oosten van Zeeuws-

Vlaanderen en van Zuid-Beveland - door de watersnood waren getrof-

fen, werd een provinciaal watersnoodcomitd in het leven geroepen met

de bedoeling fondsen te verzamelen om hulp te kunnen bieden aan de

gedupeerden. Voorzitter was de uit Tholen afkomstige jonkheer E'A.O.

de Casembroot, die lid was van gedeputeerde staten. Hij was tevens

ambachtsheer van Sint-Annaland en grondeigenaar in de Slabbecoom-
polder, zodat hij direct bij de ramp was betrokken. J.W. Wagtho uit
Tholen was eveneens lid van het provinciaal comit6. Inzamelingen le-

verden in Stavenisse 1075 gulden op en in Sint-Maartensdijk 2441 gul-

den.
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Twee bootjes bij het huis van burgemeester De Graaff in de Raadhuisstraat.
Rechts veldwachter Pijpelink met naast hem Bram Gunter.

om de betreffende reglementen aan te passen. Want daarin was het uit-
gangspunt dat iedere polder zijn eigen boontjes moest doppen, een

zienswijze die als 'verouderd' werd ervaren.
Het herstellen van de kapotte zeewering zou 107.000 gulden kosten:

73.000 voor de Slabbecoornpolder, 14.000 voor de Vogelsangpolder en

8000 voor de polder Oud-Kijkuit. Voor de dringend noodzakelijke ver-
hoging en verzwaring van de dijken werd 240.000 gulden geleend. Al
met al werd berekend, dat alle ingelanden negen gulden per hectare

kwijt zouden zljn om dit te bekostigen.
Besloten was al om de kapotte dijken zo gauw mogelijk te herstellen.

Voor het repareren van de binnendijken wilde het polderbestuur grond

halen uit de Leguitsedijk, door deze af te graven tot 25 cm boven het

maaiveld. Aanvankelijk was het provinciaal bestuur er tegen, want dat

wilde juist overal in Zeeland de binnendijken versterken. Maar vanuit
Vossemeer werd met succes betoog dat de bedoelde dijk * die eigen-

dom was van de ambachtsheerlijkheid - al nauwelijks bescherming

bood doordat ze zo laag was en er twee onderbrekingen in zaten'

Twee weken na de ramp was de waterbouwkundige J. van de Velde uit
Scherpenisse aangesteld als hoofdtoezichtbij het dijkherstel. Deze had

eerder al over de toestand gerapporteerd in opdracht van provinciale
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met twee paarden en een lange staaldraad - dat ging met acht karren

tegelijk - waama een paard ze onder de zeedijk naar het werk trok.

Vlakbij Botshoofd is in juni bij het afgraven van grond nog een skelet

gevonden, mogelijk van een Spaanse soldaat uit de Tachtigjarige Oor-

log.
Naar gelang het werk vorderde en er minder mensen nodig waren, wer-

den de noodketen stuk voor stuk opgeheven. De eerste in oktober, de

tweede in november en tegen de jaarwisseling was het werk klaar en

kon ook de laatste keet weg. De laatste ploeg arbeiders ging vervolgens

in de Bathpolders op Zuid-Beveland aan het werk bij het dijkherstel. In
totaal werkten ongeveer 400 arbeiders aan de dijken langs de Een-

dracht.

De Molenstraat met rechts de begraafplaats. In het bootje Ph. Verhees met

fiets, rechts met hondje R. Swerus en naast hem bakker J. Lindhout.

Domineesdijkje
In Sint-Annaland werd op initiatief van hervormd predikant J. de

Voogd besloten om een dwarsdijkje door de Suzannapolder te leggen,

ter hoogte van de standerdmolen. Dit om de huizen in het oostelijke

deel te vrijwaren van in- en uitstromend water. Het dijkje, dat bekend

stond onder de naam 'domineesdijkje' is in april 1958 afgegraven. De

ingelanden van de Oudeland- en de Annavosdijkpolder droegen 1000

gulden bij in de aanlegkosten en de gemeente eenzelfde bedrag. Ook
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Geniesoldaten uit Utrechl zetten op de Markt in Tholen nog een tent op

voor twintig zieken, en in die barak zowel als in Non Semper werden

twee wijkverpleegsters aan het werk gezet. De ene vertrok toen op

woensdag 11 april de laatste Vossemeerse evacuds Tholen verlieten.

De andere bleef om voor twee roodvonkpatientjes te zotgen. Uit Poort-

vliet kwamen de laatste inwoners op 12 april terug naar het dorp. Op 23

april gingen de kinderen weer naar school en enkele dagen later gingen

ook de meeste pontonniers terug naar hun gamizoen. De achterblijvers

volgden in de laatste week van mei.
Zoals bij iedere ramp werden ook hier hulpgoederen aangeboden. Uit
Drente kwam ruim honderd hectoliter kolen, uit Goes meubels en ka-

chels, en ook kleding werd aangeboden. Een comitd verdeelde alles,

waarbij de bewoners van het Veer en Botshoofd voolrang kregen om-

dat zij halsoverkop hadden moeten vluchten voor het water en daardoor

alles kwijt waren.
Een commissie boog zich over de gevolgen van de overstroming voor

de akkerbouw. Waren er in de Oud-Vossemeerpolder percelen die maar

66n tot enkele dagen onder water hadden gestaan, in andere polders

ging het om twee, drie en zelfs ruim vier weken. De verwachting was

dat gewassen het volgende jaar nauwelijks zouden groeien' In ieder

geval stierven bomen af onderlangs dijken en rond de begraafplaats.

Verhees: 'In 1907 groeide nergens wat. Het land lag buitendiiks als

slik. Waterlopen en greppels zaten allemaal vol. Als het volgende iaar
geprobeerd zou worden met koolzaad, dan was daar alleen maar werk
aan bij het dorsen'.

Lintjes
Op een speciale bijeenkomst in december betuigden de Vossemeerders

hun dank aan met name de inwoners van Tholen voor de geboden hulp.

Voor de dames die in de school en de ziekenzaal hadden geholpen,

werden als blijk van waardering albums gemaakt met daarin een aantal

foto's van de overstroming. Een door het comitd ondertekende dankbe-

tuiging en de naam van de hulpverleenster werden erin vermeld. Zo

zijn 32 albums gemaakt voor 4,25 gulden per stuk. Het exemplaar van

mejuffrouw C.F.J. Janssens wordt zuinig bewaard door haar kleinzoon

Simon van Nispen in Nieuw-Vossemeer. Een aantal autoriteiten was

eind augustus koninklijk onderscheiden voor de inzet bij deze calami-
teit. De hoogste onderscheiding, ridder in de orde van de Nederlandse

Leeuw, was voor jonkheer De Casembroot. Ridder in de orde van
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over het algemeen veel te hoog. Zo zou het ophogen van de Leguitse-

dijk brj Oud-Vossemeer 3l mille vergen. Verder werd verordonneerd

dat waterschapsbestuurders voortaan niet ouder mochten zijn dan 70
jaar.
Hoofdingenieur Hoogerwaard van provinciale waterstaat toonde zich

eveneens een pleitbezorger van het verhogen van de binnendijken,

waar anderen juist alles wilden zetten op het versterken van de zeedij-

ken. In zijn rapport naar aanleiding van de watersnood schreef hij: De
stormvloed van 12 maart 1906, voorgekomen des namiddags, ging ge-

paard met buitengewoon hooge waterstanden, veroorzqctkte allerweg
groote schade aan de zeeweringen, had doorbraak van verschillende
zeedijken tengevolge en daardoor inundatie van eenige zeepolders en

van achtergelegen binnenpolders, door den onvoldoenden toestand der

eerste binnendijken'. Ook het vormen van grotere waterschappen,

waardoor polders meer financiEle armslag zouden krijgen voor het dijk-
onderhoud, werd ter sprake gebracht. Hoogerwaard betwijfelde of de

polders en waterschappen aan een dergelijke concentratie wilden mee-

werken. Hij kreeg daarin gelijk, het zou nog enkele tientallen jaren du-

ren voor er in Zeeland grotere waterschappen werden gevormd. Het

waterschap Tholen bijvoorbeeld, dat het hele eiland omvatte, ging pas

in 1959 van start. Struikelblok waren met name de calamiteuze polders,

waarvan het rijk de kosten voor oeververdediging en zeewering droeg.

Overal op Tholen besloten polderbesturen om zeedijken te verhogen en

verzwaren. In september 1906 werd daarmee in Scherpenisse al begon-

nen. De gemeenteraad van Sint-Maartensdijk liet de zeewerende kade

langs de haven door en muur vervangen en ook langs de huizen aande

Vossemeerse haven werd een muur gezet. In Tholen verhoogde de ge-

meente de stadswal bij de oesterput van firma Wagtho.
Hoogerwaard geeft inziinrapport een overzicht van de schade, de kos-

ten van herstel en van de plannen tot versterking van de dijken. Zo zijn
in de polders rond Oud-Vossemeer verschillende duikers hersteld en

nieuwe gelegd. De dijken zijnin dit waterschap bijna een meter opge-

hoogd. Langs de polders Hikke (1755 m), Leguit (1910 m), Oud-

Kijkuit (807 m) en Slabbecoorn (1907 m) zijn ze op 3,74 m gebracht,

langs de Vogelsangpolder (1487 m) op 3,84 m en langs de Van Haaf-

tenpolder (125 m) op 4,20 m. In Sint-Annaland werd langs de Suzanna-

polder over 97 m de dijk op 3,60 m gebracht en over een lengte van

1460 m een bekisting geplaatst tot 4,50 m. De zeedijk van de Annavos-

dijkpolder werd naar 4 m verhoogd. Langs de Stavenissepolder is 329
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