
5.02 Watersnoodwoning, Raamsdonksveer,  
gemeente Geertruidenberg, Noord-Brabant 

  

 

Ter Plaatse 
In 1954. 

 
In het Museum 

De watersnoodwoning zoals in het museum is opgesteld in 2014. 
Deze noodwoning is afkomstig uit Raamsdonksveer en stond aan de 
Sandoel 17. 
De Watersnoodramp leidde in Zuidwest Nederland tot de dood van 
meer dan 1.800 mensen en enorme schade. Ongeveer 5.000 huizen 
raakten onherstelbaar beschadigd en veel gezinnen werden dakloos. 
Nederland kreeg via het Nederlandse Rode Kruis meer dan 900 
bouwpakketten van (prefab-) huizen uit het buitenland. Noorwegen 
schonk er alleen al 326.Ook het gezin Luijbregts uit Raamsdonksveer 
betrok in juni 1954 zo'n Noorse woning, gebouwd op de plek van hun 

oude huis aan het Sandoel. In het huis wordt het verhaal verteld van de 
eerste bewoonster, toen 5 jaar. Over het verlies het trauma en het 
nieuwe leven in een huis dat als een geschenk uit de hemel kwam. 

 
Achtergrondinformatie 

Op 31 januari raast er een geweldige westerstorm over de Noordzee. 
Het wordt die nacht springtij. In de loop van die dag draait de storm 
naar het noordwesten. Het door het springtij en de westerstorm 
opgestuwde water van de Noordzee wordt in de trechter tussen de 

Engelse en de Nederlands- Belgische kust opgestuwd tot de ongekende 
hoogte van 4,5m boven NAP. 
De dijken kunnen dit geweld niet aan en breken op veel plaatsen door 
waardoor grote delen van zuidwest Nederland overstromen, ongeveer 
150 000 hectare. Er komen 1836 mensen om en veel vee verdrinkt. 
Zo'n 3.000 woningen en 300 boerderijen worden verwoest en meer dan 



4.000 woningen en 3.000 boerderijen beschadigd. 
Veel huizen zijn met kalk gemetseld, dat lost in het (veelal zoute) water 

op waardoor de huizen instorten. In de dagen na de overstroming 
worden de ongeveer 72.000 dakloze inwoners uit het rampgebied voor 
langere tijd geévacueerd. De totale materiéle schade is geschat op ruim 
anderhalf miljard gulden. 

Nederland is zich net aan het herstellen van de tweede wereldoorlog 
en er heerst een enorme woningnood. 
Vanuit de hele wereld worden hulpgoederen naar het getroffen gebied 
gestuurd. De regering van Noorwegen schenkt een aantal houten, 
prefab woningen die op meerdere plaatsen in het rampgebied zijn 
opgebouwd. 

Het gaat hier om een huis, 'Hus 65', dat via het Noorse Rode Kruis in 
de winter van 1954 vanuit Noorwegen in Nederland aankwam. 

 
Bewoning 

Het Noorse huis diende als vervanger voor het huis van de familie 
Luijbregts aan de Sandoel in Raamsdonksveer, dat door het geweld van 
het opgestuwde water in de monding van de Donge niet meer bruikbaar 
was. Een van de gezinsleden - zij kwam in 1954 als meisje van zes in 
het gloednieuwe huis - heeft verhalen en foto's beschikbaar gesteld, op 

basis waarvan de eerste bewoning van het huis is gedocumenteerd. 
Een latere bewoonster, Janny Lock, heeft een grote hoeveelheid 
documentatie over de ontwerpgeschiedenis van het huis en diens 
architect verzameld en beschikbaar gesteld. 

Op de plaats waar het huis gestaan had, werden op 1 februari door 
een persfotograaf de foto's gemaakt die als eerste de wereld over 
werden geseind als schreeuw om hulp en om de aandacht te vestigen 
op de omvang van de ramp. De persfotografen konden op dat moment 
niet verder het getroffen gebied in omdat alle verbindingen verbroken 
waren. De Sandoel in Raamsdonksveer kreeg door De Ramp (dat is de 
gebruikelijke benaming voor de watersnoodramp, gebruikt door de 
mensen die De Ramp aan den lijve ondervonden) ongewild een 
icoonfunctie. De berichten uit Nederland brachten echter heel snel hulp 
vanuit de hele wereld teweeg. 

Noorwegen stelde zich daarbij heel royaal op, onder andere door 326 
prefabwoningen - nagenoeg geheel van grenenhout - beschikbaar te 
stellen. In Noorwegen konden die snel worden geproduceerd omdat er 
na 1945 een prefabwoning-industrie ontstaan was die het noordelijke 
deel van Noorwegen moest voorzien van 15.000 vervangende huizen 

omdat daar op het eind van de oorlog nagenoeg alles was platgebrand. 
De woning is geheel gedemonteerd en vervoerd naar Arnhem. Met de 
bijdrage van de BankGiroLoterij is in mei 2013 gestart met de herbouw 
en inrichting. 
Vanaf 2014 zien bezoekers in de Noorse woning uit Raamsdonksveer 
een beeldende presentatie over één van de belangrijkste thema's die 



Nederland raakt: leven met water, in voor en tegenspoed. 
Het thema wordt in vier lagen belicht: 

1. De ramp, het huis en hoe de familie daar vertrouwd mee werd. 
In de eerste plaats is er sprake van een relaas van de gebeurtenissen 
van de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 en de gevolgen die 
deze gebeurtenissen hadden voor het leven van een meisje van 5 
jaar oud (en het gezin waarvan ze deel uitmaakte). 

2. De trauma's van een (watersnood-)ramp. 
In het gebied waar zich de watersnoodramp afspeelde heeft De Ramp 
trauma's bezorgd aan mensen die De Ramp van nabij hebben 
meegemaakt. In de publiciteit die ontstond bij de première van de 
film "De Storm" is 56 jaar na dato in verschillende media melding 

gemaakt van niet geheelde geestelijke wonden bij betrokkenen. 
3. De invloed die De Ramp van 1953 heeft gehad en nog steeds op ons 

heeft. De urgentie om Nederland te beschermen tegen water wordt 
nog steeds met verwijzing naar '1953' benadrukt, bijvoorbeeld in het 
belangrijke rapport van de Deltacommissie 2008. 

4. Hulp en solidariteit. 
Na enkele ingrijpende 20e eeuwse natuurrampen werd door overheid 
en particulieren hulp verleend aan de slachtoffers. In de 20e eeuw 
leidde dat tot de oprichting van organisaties die gecontroleerd door 

de rijksoverheid de hulpverlening organiseerden. 
De Noorse watersnoodwoning uit Raamsdonksveer wordt het symbool 
voor het canonvenster op de watersnood, waarmee de verschillende 
aspecten van deze geschiedenis, inclusief de noodhulp, een plek 
krijgen in ons museum. 
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Andere teksten webstie NOM 
In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 voltrekt zich een 

nationale ramp. De zeedijken breken door een noodlottig samenspel 
van storm en springvloed. Grote delen van Zuidwest-Nederland 
stromen onder water. 

De Ramp leidde in Zuidwest-Nederland tot de dood van meer dan 
1.800 mensen en enorme schade. Ongeveer 5.000 huizen raakten 
onherstelbaar beschadigd en veel gezinnen werden dakloos. Nederland 

kreeg via het Nederlandse Rode Kruis meer dan 900 bouwpakketten 
van prefabhuizen uit het buitenland. Noorwegen schonk er alleen al 
326. 

Ook het gezin Luijbregts uit Raamsdonksveer betrok in juni 1954 zo’n 
Noorse woning, gebouwd op de plek van hun oude huis aan het 



Sandoel. In het huis wordt het verhaal verteld van de eerste 
bewoonster. Zij was toen vijf jaar oud. 

 


