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Toespraak Deltacommissaris Wim Kuijken bij 65ste herdenking 

Watersnoodsramp 1953, 1 februari 2018  

 

Dames en heren, 

 

Ik ben stil van het verhaal van Jos de Boet. Een verhaal dat nu, 65 jaar 

later, nog steeds grote indruk maakt. Omdat het een écht verhaal is, van 

iemand die de ramp persoonlijk heeft meegemaakt. Ik wil meneer De Boet 

danken dat hij zijn ervaringen met ons wil delen. Dat is belangrijk. Want 

juist deze verhalen uit het verleden, leren ons lessen over heden en 

toekomst.  

 

1953 was de laatste watersnoodramp in ons land met slachtoffers, veel 

slachtoffers. Maar ook vóór die tijd kenden we al waterrampen.  

Laatst hebben we de stormvloed in Groningen, tijdens de kerstdagen in 

1717, herdacht. Daarvoor stonden we stil bij 100 jaar na de 

Zuiderzeeramp in 1916.  

 

Van die rampen hebben we geleerd. We zijn de Nederlandse delta beter 

gaan beschermen en veiliger gaan maken. De Afsluitdijk en de 

Deltawerken zijn zichtbare en grootschalige ingrepen. Toen in 1995 

evacuaties nodig waren uit het Gelderse rivierengebied grepen we ook in. 

Met het programma Ruimte voor de Rivier, waaraan we al ruim 20 jaar 

werken.  

 

Nu de zeespiegel de komende decennia verder en waarschijnlijk sneller 

stijgt, en het weer extremer wordt, moeten we hard werken om te 

voorkomen dat het nog een keer misgaat. Dat doen we, sinds 2010, met 

een Nationaal Deltaprogramma.  

We willen op tijd voorbereid zijn. Elk jaar presenteren we de maatregelen 

om ons land veilig en leefbaar te houden, tot 2050 en daarna. We zijn 

voortdurend alert. En ook nuchter, overigens. 
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Ik startte, als eerste Deltacommissaris, op 1 februari 2010 mijn werk. 

Hier, op deze plek. Waar ik sindsdien ieder jaar kom. Het is een 

symbolische plek. Voor mij komen hier verleden, heden en toekomst van 

onze delta samen. Het Watersnoodmuseum weerspiegelt dit op een 

bijzondere en indringende manier.  

 

We werken nu onder verantwoordelijkheid van de Minister van IenW aan 

de ‘Deltawerken van de 21e eeuw’. Maatregelen na een ramp zijn anders 

dan maatregelen die een ramp moeten voorkomen. De opdracht is ons 

land de komende jaren zo in te richten, dat we de extremen van de natuur 

aankunnen.  

Daar werken we aan. Met gemeenten, waterschappen, provincies, 

Rijkswaterstaat en het rijk samen. Onder onafhankelijke regie. Vooral ook 

samen met burgers en bedrijven. Met nieuwe beschermingsnormen die 

‘mens en economie’ beter beschermen. Daarin investeren we de komende 

30 jaar zo’n 25 miljard euro.  

 

Voor het eerst in de historie proberen we te anticiperen. Door bijvoorbeeld 

te zorgen voor de beschikbaarheid van zoetwater, ook bij droogte en 

laagwater. Daar horen maatregelen tegen verzilting bij, zoals hier in dit 

deel van het land. Belangrijk voor onze economie.  

Net als de vraag wat te doen tegen extreme buien en hitte. Een opgave 

voor onze steden, dorpen en het platteland. We maken daarom plannen 

voor een aangepaste ruimtelijke inrichting. Drie deltaplannen, onder de 

paraplu van het Deltaprogramma, moeten tijdige antwoorden geven.  

Aanpassen aan het veranderende klimaat is een langdurige opgave. Maar 

het biedt ook kansen. De opwarming van de aarde vraagt om een 

voortvarende aanpak.  

 

Nederland loopt hierin – dat is min of meer existentieel - voorop. Niet 

alleen in eigen land, ook elders in de wereld. Henk Ovink is als 
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internationaal watergezant onvermoeibaar in touw om mensen op 

sleeptouw te nemen. De werkwijzen in Nederland en onze innovaties  

– qua techniek én aanpak - dienen vaak als voorbeeld. Daarom werken 

Henk en ik nauw samen.  

 

Verhalen over het verleden en verhalen over water stimuleren en 

inspireren ons. De verhalenbibliotheek van dit museum kan in die 

behoefte voorzien. Vanaf vandaag is de bibliotheek, vol verhalen van 

ooggetuigen, nabestaanden en ervaringsdeskundigen, open. Net als de 

nieuwe portrettenwand met foto’s van slachtoffers. Zo krijgt de 

Watersnoodramp van 1953 een gezicht. Opdat wij nooit vergeten.  

 

Laten we met elkaar voorkómen dat het water ons nog een keer 

overspoelt. Vandaag staan we ook daar bij stil. We herdenken en kijken 

vooruit. Garanties zijn er niet. Maar we kunnen wel ons stinkende best 

doen om herhaling te voorkomen.  

 

Zodat mensen ook vandaag de dag veilig langs het water kunnen wonen. 

Zoals Anja van Weeszenberg in het volgende filmpje.  

 

Dank u wel. 


