
  
 
  

‘Het water komt’ in de klas 
De Watersnoodramp van 1953 

 

Leeftijd: 13 -15 jaar 16 – 18 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw of VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde,  
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Klimaat, opwarming van de aarde, overstroming 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoelen: 30 
en  37. 
  
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Het water komt’ 
in de klas. Op Schooltv.nl vind je meer series, zoals: 
‘Andere tijden in de klas’en ‘Medialogica in de klas’.  
 
Samengevat 
Vierdelige serie naar aanleiding van de 70e herdenking 
van de Watersnoodramp in 1953. Een ramp van 
ongekende omvang. De dijken breken in Zeeland,  
West-Brabant, Zuid-Holland en op Texel. Grote delen 
van West-Nederland komen onder water te staan.  
 
Kijkvragen 
Bij de aflevering ‘De watersnoodramp van 1953’ 
Waardoor werd de storm van 31 januari 1953 extra 
erg? 
A) Noordwester wind  C) springvloed 
B) storm hield lang aan  D) A,B en C 
 
Weerkamermeteoroloog van dienst Postma, ziet het 
fout gaan. Waarom kan hij dat niet goed doorgeven? 
De enige term is ‘gevaarlijk hoog water’. Deze storm is 
veel erger, maar daar is geen officiële term voor, dus 
moet hij de gebruikelijke term ‘gevaarlijk hoog water’ 
doorgeven. 
 
Waardoor komen mensen naast verdrinking nog meer 
om tijdens de watersnoodramp? 
Onderkoeling 
 
Bij de aflevering ‘Voortekenen van de 
watersnoodramp’ 
Waarom luistert men niet naar de waarschuwingen 
van waterstaatkundig ingenieur Johan van Veen? 
Ze begrijpen hem en zijn berekeningen niet. Hij was 
briljant en daardoor moeilijk te volgen. Werd als 
drammer beschouwd.  

 

Wat is de schuilnaam van Johan van Veen?  
A) Dr. Cassandra C) Vader van de Deltawerken 
B) Master of the floods  D) Dr. Bos 
 
Welk deel van de Deltawerken is als eerste klaar? 
A) Hollandsche IJsselkering C) Oosterscheldekering 
B) Haringvlietsluizen  D) Brouwersdam 
 
Bij de aflevering: ‘Nasleep van de watersnoodramp’ 
In de eerste tijd na de watersnoodramp zijn er geen 
officiële herdenkingen. Welke rol speelt het geloof 
daarin? 
De ramp is een straf van God voor de zonden van de 
mens. “Niet klagen maar dragen en bidden om hulp.” 
 
Wat is er zo bijzonder aan het boek De Ramp van Kees 
Slager?  
Het zijn verhalen van gewone mensen, geen officiële 
rapporten. 
 
Waarom kunnen veel mensen na de ramp niet terug naar 
hun huizen terwijl deze er nog wel staan? 
Door de gaten in de dijken spoelen de dorpen bij iedere 
vloed weer onder. 
 
Bij de aflevering: ‘Lessen van de watersnoodramp’ 
Waarom zijn er protesten tegen de Deltawerken? 
Oester- en mosselvissers kunnen hun werk niet meer 
doen en ook veel jongeren zien hoe bij de Grevelingen 
alle organismen dood gaan door de dam. Dat willen ze 
niet.  
 
Rijkswaterstaat wil de Oosterschelde wel volledig dicht. 
Maar waardoor gaat Rijkswaterstaat toch overstag? 
Er komt een milieugolf. Kabinet den Uyl heeft veel 
aandacht voor milieu. Rijkswaterstaat kan er 
prestigeproject van maken en de aannemers kunnen nog 
meer verdienen. Daarom bedenken ze een doorlaatbare 
dam. 
 
Waardoor moeten we nu opnieuw kijken naar de 
Deltawerken? 
De zeespiegel stijgt veel harder dan gedacht. Komende 
eeuw wel 40-80 cm. 
 
Verdiepingsvragen 

• Na de ramp is er weinig aandacht voor de 
verwerking. Hoe zou dat nu gaan? 

• De Delta Experience in het Museum watersnood-
ramp zorgt bij de opening voor veel ophef: vind jij 
zo’n ‘attractie’ over een ramp gepast of juist niet? 

• Aan het einde van de laatste aflevering stelt de 
presentator de vraag: blijf je de dijken eindeloos 
versterken en verhogen? Hoe denk jij hierover? 
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‘Het water komt’ in de klas 
De Watersnoodramp van 1953 

Leeftijd: 13 - 15 jaar 16 - 18 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw of VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
Vierdelige serie naar aanleiding van de 70e 
herdenking van de Watersnoodramp in 1953. Een 
ramp van ongekende omvang. De dijken breken in 
Zeeland,  West-Brabant, Zuid-Holland en op Texel. 
Grote delen van West-Nederland komen onder 
water te staan. Huizen spoelen weg, mensen en 
dieren verdrinken. 
 

 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde, Geschiedenis 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Het water 
komt in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer 
video’s over dit onderwerp, zoals ‘Ooggetuigen 
van de watersnoodramp’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? Het thema 
‘klimaatverandering’ is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk voor het vak 
aardrijkskunde. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij het 
onderwerp van deze video? Je zou bijvoorbeeld 
het volgende kunnen studeren: 
 
MBO: Aarde en klimaat 
HBO: Bouwkunde of  Klimaat en Management 
WO: Meteorologie, (Weg- en) Waterbouwkunde  
 
 

Kijkvragen 
 

Bij de aflevering ‘De watersnoodramp van 1953’ 
Waardoor werd de storm van 31 januari 1953 extra erg? 
A) Noordwester wind  C) springvloed 
B) storm hield lang aan  D) A,B en C 
 
Weerkamermeteoroloog van dienst Postma, ziet het fout 
gaan. Waarom kan hij dat niet goed doorgeven? 
 
Waardoor komen mensen naast verdrinking nog meer 
om tijdens de watersnoodramp? 
 
Bij de aflevering ‘Voortekenen van de 
watersnoodramp’ 
Waarom luistert men niet naar de waarschuwingen van 
waterstaatkundig ingenieur Johan van Veen? 

 
Wat is de schuilnaam van Johan van Veen?  
A) Dr. Cassandra C) Vader van de Deltawerken 
B) Master of the floods  D) Dr. Bos 
 
Welk deel van de Deltawerken is als eerste klaar? 
A) Hollandsche IJsselkering C) Oosterscheldekering 
B) Haringvlietsluizen  D) Brouwersdam 
 
Bij de aflevering: ‘Nasleep van de watersnoodramp’ 
In de eerste tijd na de watersnoodramp zijn er geen 
officiële herdenkingen. Welke rol speelt het geloof 
daarin? 
 
Wat is er zo bijzonder aan het boek ‘De Ramp’ van Kees 
Slager?  
 
Waarom kunnen veel mensen na de ramp niet terug 
naar hun huizen terwijl deze er nog wel staan? 
 
Bij de aflevering: ‘Lessen van de watersnoodramp’ 
Waarom zijn er protesten tegen de Deltawerken? 
 
Rijkswaterstaat wil de Oosterschelde wel volledig dicht. 
Maar waardoor gaat Rijkswaterstaat toch overstag? 
 
Waardoor moeten we nu opnieuw kijken naar de 
Deltawerken? 
 
Verdiepingsvragen 

• Na de ramp is er weinig aandacht voor de 
verwerking. Hoe zou dat nu gaan? 

• De Delta Experience in het Museum watersnood-
ramp zorgt bij de opening voor veel ophef: vind jij 
zo’n ‘attractie’ over een ramp gepast of juist niet? 

• Aan het einde van de laatste aflevering stelt de 
presentator de vraag: Blijf je de dijken eindeloos 
versterken en verhogen? Hoe denk jij hierover? 
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