
Na de overstromingen in 1916 

heeft Wilhelmina de getrof-

fen gebieden bezocht. 

Hoewel zij onder ministeriële 

verantwoordelijkheid stond, 

greep zij persoonlijk in bij de 

hulpverlening te Spakenburg. 

Ook heeft zij daar een peet-

dochter aangenomen. Wat 

heeft haar ertoe aangezet om 

dit te doen? 1
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Voor de jonge Juliana was dit natuurlijk ‘geen leuk uitje’ en 
zij mocht dan ook het aquarium van Artis bewonderen. Op 
17 februari werden in Amsterdam de slaapzalen, de dagver-
blijven en de kinderspeelplaats van twee opvangcentra voor 
respectievelijk 212 en 55 watervluchtelingen bezocht. Het 
niet te verifiëren, maar toegeschreven gesprek, kon vooraf-
gaande aan dit laatste bezoek hebben plaatsgevonden.    
De Prins der geïllustreerde bladen, 26 februari 1916, 97 en 101.   
Diederik Aten en Frouke Wieringa, De Waterwolf in Water-
land (Schoorl, 2015) 39.   4 Cees Fasseur, Wilhelmina. De 
jonge koningin (Amsterdam, 1998) 282.   5 Ibidem, 98, 267.    

1 Dit artikel is gebaseerd op één aspect van het eerder 
verschenen boek van mijn hand: Watervluchtelingen: ver-
zorgd én verguisd. Hulpverlening in Bunschoten, Eemdijk en 
Spakenburg na de overstroming van het Eemland in 1916 
(Spakenburg, 2016).   2 Hans Hopman, Ootjes jonge jaren. 
Vertellingen uit Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk over de 
jaren 1910 tot 1960 eerste deel (Bunschoten, 2005) 190.    
3 Half februari verbleven koningin Wilhelmina en prinses 
Juliana in het Paleis op de Dam en van daaruit zijn enige 
werkbezoeken afgelegd. Op 15 februari 1916 werden te 
Amsterdam de watervluchtelingen bezocht die tijdelijk in 
de nieuwbouw van de Indische buurt waren ondergebracht. 

Emotionele actie van een stoïcijnse 
koningin?

‘Is het daar leuk mama’? ‘Nee, het is daar niet leuk: 
daar is ook een meisje van jouw leeftijd, die haar pop 
heeft verloren en die nu in een grote zaal met allemaal 
oude hard snurkende vreemde mannen moet slapen. 
Nee dat is niet leuk’.3 Na de overstroming in januari 
1916 heeft Wilhelmina een maand later de getroffen 
gebieden opnieuw bezocht. In die februarimaand 
werd een enkele keer prinses Juliana meegenomen. 
Zij moest voor het koningschap worden opgeleid. 
Eén van de dingen die zij moest leren was, om ook in 
kommervolle omstandigheden, haar emoties te 
beheersen en altijd rationeel te handelen.

Wilhelmina werd na het overlijden van haar 
vader, koning Willem III, in relatief korte tijd ‘klaar-
gestoomd’ om op haar achttiende als vorstin te kun-
nen worden ingehuldigd. Haar opvoeding was er op 
gericht om boven de partijen te staan en vooral 
rationeel te handelen, waarbij altijd het landsbelang 
voorop moest staan. Zij had geleerd om afstand te 
bewaren en haar emoties niet te tonen.4 Zodoende 
kon zij op aangrijpende gebeurtenissen verrassend 
stoïcijns reageren wat soms, bijvoorbeeld na het 
overlijden van haar eigen vader, door haar omgeving 
als ‘niet zeer natuurlijk’ werd gezien.5

Na een paar miskramen richtte zij zich meer op 
haar Christelijk geloof, dat door die tegenslagen 
werd versterkt. Zij geloofde steeds intenser dat zij 
een goddelijk opdracht had gekregen, waardoor 
voor haar ook de band met haar volk werd verste-
vigd. Als in Nederland een ramp plaatsvond bezocht 
zij de getroffenen, waarbij zij vooral luisterde en de 
gedupeerden bemoedigde. Juist dan moest zij, als 
een rots in de branding, haar emoties kunnen 

Sage van Spakenburg
Het verhaal van het koninklijke petekind is algemeen 
bekend. Wilhelmina bezocht op vrijdag 21 januari 
1916 het zwaar getroffen Spakenburg en zou, door 
het zien van alle schade en al het leed, graag per-
soonlijk willen helpen. Daarom vroeg zij aan Pieter 
Hendrik de Jonge, predikant van Kerk-A (nu de 
Noorderkerk), of er misschien mensen in een nood-
situatie terecht waren gekomen. Hij zei: ‘Nee, maar 
er is wel midden in die nacht een baby’tje geboren’. 
Dat was in het gezin van visser Peter Vedder en Aal-
tje Vedder-de Graaf dat op de Weikamp woonde. 
Wilhelmina vroeg naar hun welstand en de predi-
kant gaf aan dat de babyuitzet door het opkomende 
water was verspeeld. Volgens de sage heeft Wilhel-
mina het kind toen ter plekke als petekind aangeno-
men. Daarna zou zij op de terugweg in Amersfoort 
de opdracht hebben gegeven om een hele babyuit-
zet voor de familie Vedder aan te kopen. Verder werd 
ten onrechte vermeld dat het kind een paar dagen 
later (dus op z’n vroegst maandag 24 januari) nog op 
het gemeentehuis moest worden aangegeven. De 
burgemeester zou toen de jonge moeder slechts 
hebben ‘geadviseerd’ om het kind Wilhelmina te 
noemen. Wat zij daarvan vond werd in de sage niet 
vermeld, maar de jonge vader antwoordde: ‘Dat durf 
ik niet aan. Voorts gebruik ik liever een jongensnaam, 
want ik heb al zes meisjes gehad en wil nu dat m’n 
vader [Aart Vedder] eens wordt vernoemd. Ik noem 
haar Aartje’.2 Later heeft zij de bijnaam Aortsie 
Koninginnetje gekregen. Deze verhalen die plaatse-
lijk de ronde doen, corresponderen echter niet met 
de historische bronnen zoals die ons ter beschikking 
staan.

Prinses Juliana mee op werkbezoek in Zaandam.
Koninklijk Huisarchief (KHA).

Beschadigde botters en huizen. Uiterst rechts het pand van Gerritje de Graaf-
Muijs, nu Hoekstraat 43. 
Bron: Egbert A. Veen, De overstrooming in Noord-Holland en elders januari 1916, t.o. blz. 35. 



gestapt.10 Na de Tweede Wereld-
oorlog mocht Korlaar als ‘paleis-
leverancier’ tot in 1997 wekelijks 
vis op paleis Soestdijk leveren. 
Voor het predicaat Koninklijk 
kwam zijn eenmanszaakje niet in 
aanmerking. Hun dochter Janne-
tje heeft nog in dat paleis in de 
huishouding gewerkt. Het aanne-
men van een peetdochter was 
dus een zeer ingrijpende beslis-
sing waar Wilhelmina de rest van 
haar leven aan vast zat. Was dit 
een emotionele actie of toch een 
verstandige zet die op berekening 
berustte?

Het rampenplan  
van 1913

De wijzen waarop door bestuur-
ders met een overstroming werd 
omgegaan, zijn uitwerkingen van 
ervaringen bij eerdere overstro-
mingen.11 Die uitwerkingen resul-
teren in preventieve maatregelen 
maar óók in de manier waarop 
bestuurders direct na een over-
stroming optreden. Gedurende 
de 19e eeuw waren er verschil-
lende overstromingen. Bij de 
grote rivieren en de kust kwam 
het land geregeld blank te staan. 
Door die overstromingsfrequentie was ook in het 
noorden van het Eemland sprake van een zogeheten 
amfibische cultuur: men woonde op het land maar 
men beschikte over de kennis en vaardigheden om 
meteen adequaat op een eventuele overstroming te 
reageren.12 Zo werd aan weerszijden van de monding 
van de Eem steeds met de komst van inundatiewater 
rekening gehouden. Het werkwoord ‘opzolderen’ 
werd in Eemnes en Spakenburg nog geregeld gebe-
zigd en bij dreiging van hoogwater ging men nood-
zakelijkerwijs daartoe over. Hoewel te Spakenburg in 
1877 het hoogste waterpeil werd geregistreerd, hield 
de plaatselijke bevolking in 1916 rekening met het 

peil dat het water in 1895 had bereikt, omdat die 
overstroming nog vers in het geheugen lag. Maar het 
peil steeg in 1916 tot ongekende hoogten waar nie-
mand op had gerekend. De opgedane ervaringen en 
de in allerijl genomen maatregelen ten spijt, liepen 
de geteisterde gebieden grote schade op. Het lande-
lijke succes van de daarop volgende hulpverlening is 
te danken aan de vernieuwde aanpak die Theo 
Heemskerk, als minister van Binnenlandse Zaken, in 

9 Fasseur, Wilhelmina, 93-94 en 293.   10 Hopman, Ootjes 
jonge jaren, I, 193-194.   11 Guido Poliwoda, ‘Learning from 
disasters: Saxony fights the floods of the river Elbe 1784-
1845’, in: Historical Social Research, vol. 32/3 (2007) 170-174.   
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beheersen. Haar aan Willem van Oranje ontleende 
lijfspreuk was dan ook: Saevis tranquillus in undis.6 
Het bijbehorende beeld is dat van een ijsvogel, met 
de toepasselijke kleuren oranje, wit en blauw, een 
vogel die in een zeer onrustige omgeving onver-
stoorbaar en standvastig het nest in de kruik trouw 
blijft verzorgen.7 Wilhelmina beschouwde het als 
haar taak de bevolking in moeilijke tijden moed in te 
spreken. Daarom was haar advies aan predikant De 
Jonge: ‘U moet uw mensen maar goed moed inspre-
ken dominee, altijd maar weer opmoedigen, maar zelf 
ook moed houden’.8

Ook kon zij tijdens haar werkbezoeken inciden-
teel een klein geldbedrag aan een ‘schrijnend geval’ 
uitgeven. Dat was haar van jongs af aan geleerd. 
Maar ook als het om charitatieve doelen ging, bleef 
zij berekenend en hield zij soms weloverwogen de 
hand op de knip.9

Maar tijdens haar bezoek aan het getroffen Spa-
kenburg ging zij verder dan wat bemoedigen en het 
verstrekken van een persoonlijke gift. Zij greep per-
soonlijk in bij de organisatie van de plaatselijke hulp-

verlening en veroorzaakte daarmee feitelijk een 
staatsrechtelijk probleem, omdat zij onder ministe-
riële verantwoordelijkheid viel. Door haar ingrijpen 
had zij de verantwoordelijke minister, die in derge-
lijke situaties gebonden was aan het nationaal ram-
penplan van 1913, in moeilijkheden kunnen brengen. 
Zij zal zich hiervan bewust geweest zijn en het is de 
vraag waarom zij dit risico wilde nemen. Waar kwam 
haar plotselinge daadkracht vandaan? En hoe werd 
er door de politici in Den Haag op gereageerd? 
Bovendien nam zij een jonge Spakenburgse boreling 
als petekind aan en bleef dit meisje volgen en op 
geregelde tijden geschenken geven. Een door Wil-
helmina aangesteld toeziend voogd lette zelfs op de 
wijze waarop haar peetdochter zich kleedde. Jaren 
later sprak die voogd de jongeman Dirk Korlaar aan, 
omdat die verkering met het petekind kreeg. De 
bevindingen werden uiteraard aan de koningin door-
gegeven, die daarop nog eens persoonlijk naar de 
achtergrond van Korlaar informeerde. Kennelijk zat 
het goed want het paar is in 1939, onder het toeziend 
oog van een aantal hofdames, in de ‘huwelijksbotter’ 

6 Rustig te midden van de woedende golven.   7 Deze 
afbeelding staat ook op de omslag van Wilhelmina’s auto-
biografie Eenzaam maar niet alleen en op de voorzijde van 
de Watersnoodbijbel, die op haar doodskist was gelegd toen 

zij in Paleis het Loo lag opgebaard. E. van Heuven-van Nes, 
Koning Willem III en de watersnoodramp van 1861 (Apel-
doorn, 1994) 30-31.   8 Aart Blokhuis en Sjoerd Vellenga, Als 
dam en dijk bezwijkt (Bunschoten: herdruk, 1966) 88.    

Aquarel IJsvogel vliegende boven woeste zee van Jan 
van Oort (1867-1938). 
Wilhelmina’s lijfpreuk Saevis tranquillus in undis’. Koninklijke 
Verzamelingen, Den Haag, inv.nr. AT/0239. 

Paleisleverancier D. Korlaar (1978).
Particuliere collectie J.E. Hopman.
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deel XXXII nr. 3A (april 1916) 367.   23 Volgens de vastgestelde 
taxatielijst betrof het op De Birk het gezin van P. v.d. Hoven, 
op Bloemendal het gezin van B. Geitebeek en op de Kruis-
kamp de gezinnen van J. v. Bedum, R. van Berkelo, W. v. 
Drummelen, L.B. Houtveen en W. Houtveen. Op Bloemendal 
had het gezin van P. Jacobs wel voor zes gulden aan schade, 
maar kwam het niet voor een uitkering in aanmerking. Het 
Utrechts Archief (HUA), Provinciaal Bestuur (PB) Archief-
Bloknummer (ABnr.) 79, inventarisnummer (inv.nr.) 8876.   

20 Uitspraak van prins Hendrik op 8 juni 1929 in Paleis 
Kneuterdijk te Den Haag. Later werd dit citaat het motto 
van het door Herman Bekenkamp geschreven ‘Gedenk-
schrift’ dat in 1930 ter gelegenheid van het twintigjarig 
jubileum van het Oranje Kruis verscheen.   21 Diederik Aten 
en Frouke Wieringa, De Waterwolf in Waterland (Schoorl, 
2015) 34.   Wouda, Watervluchtelingen, 57.   22 A.A. Beek-
man: ‘De stormvloed van 13-14 januari 1916’, in: Tijdschrift van 
het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 

ramp aan den Hoek van Holland (Amsterdam, 1907).    
17 Zoals Juliana van Stolberg, de moeder van de Vader des 
Vaderlands. Voor Wilhelmina was deze Juliana zo’n lichtend 
voorbeeld dat zij haar dochter ernaar vernoemde. Wilhel-
mina, Eenzaam maar niet alleen (Amsterdam, 1959) 125.    
18 Ibidem, 142.   19 Als prinses werd Wilhelmina alleen aan 
jongeren voorgesteld ‘die een taak vervulden’. Het kwam 
volgens haar te vaak voor dat jonge mensen zich in geen 
enkel opzicht voor de maatschappij nuttig maakten. Wilhel-
mina, Eenzaam maar niet alleen, 35. Later werd er dan ook 
naar gestreefd om Juliana alleen maar in contact te brengen 
met ‘interessante jongeren die iets presteerden’. Ibidem, 211.   

12 Petra J.E.M. van Dam, De amfibische cultuur. Een visie op 
watersnoodrampen (inauguratie Vrije Universiteit Amster-
dam: VU, 2010) 5.   Ibidem, ‘Denken over natuurrampen, 
overstromingen en de amfibische cultuur’, in: Tijdschrift 
voor Waterstaatsgeschiedenis jrg. 21 nr. 1/2 (juni/december 
2012) 1 en 6-8.   13 J.C. Ramaer en H. Wortman, Verslag over 
den stormvloed van 13/14 januari 1916 (Den Haag, 1916) 
bijlage X.   14 Judith Siegel, ‘Die zoete waan…’. Historisch 
onderzoek naar leerprocessen in hulpverlening en herstel in 
Zeeland na de overstromingsramp van 12 en 13 maart 1906 
(scriptie Open Universiteit Nederland, [2016]) 1.   15 Fas-
seur, Wilhelmina, 209 en 296-298.   16 Jean-Louis Pisuisse, 
De schipbreuk van de ‘Berlin’. Volledig verhaal van de scheeps-

de omstandigheden wordt geboren, maar samenwer-
king, die systematisch wordt bestudeerd en voorbe-
reid’.20

Het Oranje Kruis en het Rode Kruis moesten als 
nieuwkomers in het bestaande netwerk van verschil-
lende overheden en hulpverlenende instanties een 
eigen plaats verwerven. Ook zou voor alle betrokke-
nen (opnieuw) duidelijk moeten worden wat hun 
verschillende taken en bevoegdheden zouden zijn 
en hoe zij onderling zouden communiceren. Al deze 
zaken werden vastgelegd in een landelijk rampen-
plan dat als: ‘Regelen betreffende de instelling van 
Provinciale Centrale Comité’s tot hulpverlening bij 
rampen van algemene aard’ door de minister van 
Binnenlandse Zaken in 1913 onder de bestuurders en 
hulpverleners werd verspreid.21 Twee jaar later wer-
den zij nogmaals op dezelfde regeling geattendeerd. 
Bij de overstromingen in 1916 wisten de betrokkenen 
dan ook precies wat van hen werd verwacht. 

Dankzij dat rampenplan van 1913 was de hulpver-
lening na een overstroming op papier goed geregeld. 
Maar zou dit doorwrochte plan de toets van de prak-
tijk kunnen doorstaan?

Meteen hulpgoederen naar 
Eemland

In de nacht van 13 op 14 januari 1916 werd het water 
aan de zuidkust van de Zuiderzee tot ongekende 
hoogten opgestuwd. Bij voldoende windkracht, 
strijklengte en duur van de storm, kunnen er aan-
zienlijke verschillen in de waterstand worden geme-
ten. Bij een ondiepe zee als de Zuiderzee is er geen 
tegengestelde onderstroom om deze verschillen te 
compenseren. Zo werd bij de zuidwesterstorm in 
1884 tussen de Oranjesluizen te Amsterdam en de 
Overijsselse kust bij Blankenham een verschil van 
maar liefst 4,06 meter gemeten.22

Ook in 1916 was het vooral door de aanhoudende 
wind dat het water in het zuidelijk deel van de Zui-
derzee zo hoog werd opgestuwd. Daarbij had het 
water vanuit het noorden ook de buitenwijken van 
Amersfoort bereikt waardoor ook de beken ten 
zuiden van Amersfoort hun water niet meer via de 
Eem konden afvoeren. In die plaats werd bij acht 
gezinnen enige schade aangericht, maar na taxatie 
hebben slechts zeven gezinnen een tegemoetkoming 
in de daardoor geleden schade uitbetaald gekre-
gen.23 Bij de bezoeken aan het Eemland van prins 

1913 had doorgevoerd, waarbij de ‘hulpverlening bij 
rampen van algemene aard’ werd geregeld.

Aanleiding om deze hulpverlening grondig te 
herzien was het besef dat de hulpverlening in korte 
tijd bij twee verschillende rampen ernstig tekort was 
geschoten. Bij de overstromingen in 1906 kwamen 
de Biesbosch en delen ten zuiden van de Maas, ver-
schillende plaatsen in Zeeland maar ook gebieden 
langs de Zuiderzee, waaronder Eemnes, blank te 
staan.13 Toen bleek dat men onvoldoende op de hulp-
verlening na een inundatie was voorbereid. In Zee-
land verkeerde men zelfs in ‘de zoete waan’ dat 
dankzij technologische vooruitgang, de voortdu-
rende zorg van de waterschappen en de invoering 
van allerlei reglementen en verordeningen, het over-
stromingsgevaar was afgewend en dat de inundaties 
tot het verleden behoorden.14 Toch werd nadien niet 
meteen een plan voor de hulpverlening na een over-
stroming vernieuwd.

Een jaar later is de veerboot Berlin voor de kust 
van Hoek van Holland tegen de Noorderpier gesla-
gen. Ondanks alle inspanningen wist de reddingsbri-
gade de eerste dag slechts één man te redden. De 
opvarenden die naar het voorschip vluchtten zijn 
jammerlijk verdronken. Prins Hendrik, wiens broer 
eerder in de monding van de Elbe was verdronken, is 
onmiddellijk naar de rampplek gegaan.15 Daar moe-
digde hij de hulpverleners aan om vooral door te 
zetten. In zijn bijzijn werd nog een twaalftal uit het 
achterschip gered. Na 72 uur werd de reddingsope-
ratie beëindigd en kon men naar de 128 verdronke-
nen omzien.16

De voornoemde rampen waren voor de rijks-
overheid aanleiding om de hulpverlening te herzien. 
Daarnaast was prins Hendrik een ervaring rijker en 

vanwege zijn optreden werd hij ‘ineens’ door een 
groot deel van de bevolking op handen gedragen. 
Door die ervaringen had hij eindelijk zijn maat-
schappelijke taakinvulling gevonden. Voordien 
bemoeide hij zich met bosbouw op de koninklijke 
domeinen en was hij regelmatig aan het jagen. Dat 
was iets wat het brede publiek niet zo aansprak. 
Door de socialisten werd hij zelfs Varkensheintje 
genoemd. Maar vanaf 1907 zou hij zich bij de georga-
niseerde hulpverlening inzetten. Zo’n maatschappe-
lijke functie was iets waar zijn vrouw ook steeds naar 
had gestreefd. Zij had grote bewondering voor 
invloedrijke persoonlijkheden die hun stempel op 
hun tijd hadden gezet. Daarom streefde Wilhelmina 
naar wat zij ‘zedelijke moed’ noemde, om zo iets 
wezenlijks te doen.17 Veel later schreef zij dat dit 
streven ‘als een zuurdesem’ in haar genen zat.18 Het 
verschil voor anderen maken, was dan ook een cri-
terium waarmee zij anderen (en dus ook haar eega) 
de maat nam.19

Zodoende werd mede op initiatief van prins 
Hendrik in 1909 het Oranje Kruis als koepelorganisa-
tie opgericht. Zij had als doel hulpgoederen te ver-
werven, op te slaan en in tijden van nood aan aange-
sloten hulpinstellingen te verstrekken. Ook de 
gemeenten konden daar een beroep op doen. Voor 
de financiering zou het aan het Oranje Kruis gelieer-
de Prins Hendrik Fonds de benodigde gelden inzame-
len en beheren. Zodra de gelegenheid zich voordeed 
heeft Wilhelmina haar man dan ook tot voorzitter 
van het al eerder opgerichte Rode Kruis benoemd. 
Die functie heeft hij, tot aan zijn dood, met hart en 
ziel vervuld. Bekend werd zijn uitspraak: ‘Voor snelle 
en oordeelkundige hulp bij rampen is samenwerking 
nodig, niet echter een zodanige die onder de drang van 

Op- en afwaaiing.
Tekening: B. Wouda naar J.D. van der Tuin.24

De kaden nabij de Grote Koppel in Amersfoort 
stonden blank. 
Foto: B. Nieweg te Amersfoort.25 Archief Eemland.

pe tek ind al s pleis ter op de wond  7 6



krijgen, beklom hij het dak van het Rijksopvoedings-
gesticht, op de Amersfoortse berg. Van daaraf was 
de enorme watervlakte goed te overzien. Volgens 
zijn inschatting waren Bunschoten en Spakenburg 
en Hoogland geheel geïnundeerd en dus zou wel 
6.500 ha zijn overstroomd. Terecht veronderstelde 
hij dat de nood groot moest zijn.26 Hoewel er nog 
geen comité was ingesteld en hij dus nog geen man-
daat had, heeft hij wel onmiddellijk bij het hoofd-
comité van het Rode Kruis in Den Haag om finan-
ciële en materiële steun voor de gemeenten Bun-
schoten en Hoogland gevraagd en gekregen. Vrij 
snel werd daar een vrachtwagen met 300 dekens en 
veel ondergoed voor de beide gemeenten voor 
transport gereed gemaakt. Op zondagochtend 
wachtte Jorissen het transport op waarna hij ‘zijn’ 
bestelling naar Hoogland begeleidde.

Na de vluchtelingencrisis van 2015 werd over een 
‘bed-bad-en-broodregeling’ gediscussieerd. Het 
‘bad’ was een eeuw eerder zeker geen optie. Men 
vond toen dat (water-)vluchtelingen van ‘kleding, 
ligging en dekking’ moesten worden voorzien. Met 
ligging werden bedden en matrassen bedoeld en 
met dekking werden strozakken, dekens en lakens 
aangeduid. Dergelijke hulpgoederen waren dus door 
Jorissen besteld. Hoewel het ‘brood’ niet in de toen-
malige trits werd genoemd, werd er wel degelijk ook 
voeding verstrekt. Eigenlijk hadden de watervluchte-
lingen daarvoor moeten betalen omdat ze zonder de 
watersnood ook etenswaren hadden moeten aan-
schaffen. Maar diezelfde zaterdag waarop Jorissen 
zijn bestelling deed, heeft Alex van Lynden van San-
denburg, als Commissaris van de Koningin (CdK), 
geregeld dat 3.000 kg brood naar Bunschoten zou 
worden gebracht. Hij verwachtte dat het in ieder 
geval een hoeveelheid was waarmee men zich twee 
dagen zou kunnen voeden. Dat brood zou dan zon-
dagochtend door militairen naar Hoogland worden 
gebracht waarna de burgemeester van die plaats dan 
moest zorgen dat het verder naar Bunschoten en 

Spakenburg werd getransporteerd.27

Beide transporten kwamen die zondagochtend 
in Hoogland aan. Het voor Bunschoten en Spaken-
burg bestemde deel werd vervolgens in vijf schuiten 
naar Bunschoten gebracht. Naast de dekens en het 
ondergoed van het Rode Kruis en het brood van de 
CdK werden ook andere levensmiddelen verzonden. 
’s Middags voeren vanuit Bunschoten en vanuit Spa-
kenburg enkelen per boot naar Hoogland om de 
nodige voorraad levensmiddelen en drinkwater te 
halen.28 Door de informatie die enkele Spakenburger 
vissers gaven kregen de hulpverleners toen de 

26 Wouda, Watervluchtelingen, 44.   Brief d.d. 16 januari 1916, 
van de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van de Bun-
schoter Veen- en Veldendijk (BVVD) aan de Commissaris 
der Koningin (CdK). HUA, PB ABnr. 79, inv.nr. 8775.    
27 Telegram d.d. 15 januari 1916, van de CdK aan de burge-
meester van Hoogland. HUA, PB ABnr. 79, inv.nr. 8775.    

28 Verslag d.d. 6 februari 1916 over de watersnood, van 
Jorissen als gewestelijk commissaris van het Rode Kruis 
(RK), aan het hoofdcomité van het RK te Den Haag; als-
mede het telegram d.d. 15 januari 1916, van de Inspecteur der 
Visserijen, aan de CdK. Zie voor beide stukken: HUA, PB 
ABnr. 79, inv.nr. 8775.   
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Hendrik op 18 januari en koningin Wilhelmina op 21 
januari behoefden zij dan ook niet lang bij Amers-
foort stil te staan maar ging de aandacht meteen uit 
naar het zwaar getroffen Hoogland, Bunschoten en 
Spakenburg.

Voor de gebieden ten noorden van Amersfoort 
moest onmiddellijk actie worden ondernomen. De 
Amersfoorter dr. Jacobus Wolterus Jorissen toonde 
zich de man die precies wist wat hem te doen stond. 
Als geneesheer-directeur van het Sint Elisabeth 
Verpleeg- en Gasthuis was hij een bekwaam mana-
ger, als raadslid en wethouder een ervaren bestuur-
der maar tijdens die inundatie telde vooral dat hij 

door het Rode Kruis als gewestelijk commissaris van 
de provincie Utrecht was aangewezen. In die hoeda-
nigheid kende hij het rampenplan van 1913 en heeft 
daar meteen op ingespeeld. De noodzaak daartoe 
was hem meteen duidelijk toen hij bemerkte dat het 
overstromingswater net voorbij de Koppelpoort tot 
enige meters van zijn woning aan de Muurhuizen 
was gekomen.

Als gewestelijk commissaris van het Rode Kruis 
moest hij meteen in actie komen om hulp te verle-
nen. Tevergeefs probeerde hij met de bestuurders 
van Bunschoten en Hoogland in contact te komen. 
Om toch een idee van de omvang van de ramp te 

24 J.D. van der Tuin, ‘Studies naar het ontstaan van storm-
vloeden in Nederland. Een beknopt historisch overzicht tot 
1980, met biografische aantekeningen’, in: Tijdschrift voor 

Waterstaatsgeschiedenis jrg. 5 nr. 1 (mei 1996) 3.   25 Jacques 
Laureys, Vergeten water. De fotografen van de watersnood 
1916 (Wormer, 2015) 173-174.   

Het overstroomde gebied ten noorden van Amersfoort.
Bron: J.C. Ramaer en H. Wortman, Verslag over den stormvloed van 13/14 januari 1916 
(Den Haag, 1916) bijlage X.

Gesigneerde foto van dr. Jacobus Wolterus Jorissen 
(1871-1929), bij zijn 25-jarig jubileum als raadslid van 
Amersfoort (1927). 
Archief Eemland.
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Oostzaan, Ransdorp en Zunderdorp werden dieren in 
kerkgebouwen ondergebracht. Egbert A. Veen, De overstro-
ming in Noord-Holland en elders (Zaandam, 1916) 18.   

30 Wouda, Watervluchtelingen, 83-84.   31 Blokhuis en 
Vellenga, Als dam en dijk bezwijkt, 80.   32 Ook in Broek in 
Waterland, Edam, Ilpendam, Landsmeer, Monnickendam, 

29 Willem Ruizendaal, Kerkgeschiedenis van Bunschoten-
Spakenburg. Van het vroegste begin tot aan de Vrijmaking 
(Utrecht/Spakenburg, 1986) 157.   

Rode Kruis moest hij natuurlijk ook ter plekke 
bezien of de hulpverlening wel conform planning 
verliep. Prins Hendrik zal wel onder de indruk zijn 
geweest van de verwoeste woningen in Spakenburg 
en het aantal botters dat daar op de wal lag. Maar de 
burgemeester, die hem bij aankomst in het raadhuis 
had bijgepraat, zal ongetwijfeld hebben verteld dat 
hij als voorzitter van de PWC-Bunschoten ‘alles 
onder controle’ had. De prins had die dag ook al de 
veeopvang en het brooddistributiecentrum in de 
Hervormde Kerk bezocht en de hulpverlening leek 
daar wel op orde te zijn.

Tijdens de oprichtingsvergadering van het PCC 
kreeg Jorissen als afgevaardigde van het Rode Kruis 
formeel de opdracht om waar nodig hulpgoederen 
te verstrekken. Hij kon melden dat dit inmiddels was 
gebeurd en dat de CdK een broodtransport had 
georganiseerd. Het pas geïnstalleerde PCC besloot 
dat de kosten van beide initiatieven werden goedge-
keurd en door de Algemene Verenigde Commissie ter 
Leniging van Rampen door Watersnood in Nederland 
(AVC) zouden worden vergoed. Alles leek goed 
geregeld en ook de op eigen initiatief verrichtte 
hulpverlening werd achteraf geformaliseerd.

Jorissen hield de vinger aan de pols: de daarop 
volgende dag heeft hij Bunschoten en Spakenburg 
bezocht. Daar nam hij de situatie persoonlijk in 
ogenschouw, sprak met bewoners en gaf hun aan-
wijzingen hoe zij moesten handelen. Om bij de 
hulpverlening maatwerk te kunnen verrichten, nam 
hij contact op met de predikanten, omdat juist zij de 
bevolking het beste kenden en precies wisten wat er 
speelde. Om die aanpak, zijn betrokkenheid en zijn 
ter plekke mondelinge uitgebrachte adviezen, werd 
hij zeer gewaardeerd. Die dag liet de burgemeester 
zich in het ‘onbereikbare’ Spakenburg niet zien. Ook 
de andere leden van de PWC-Bunschoten zijn daar 
toen niet gezien.

Gemor over hulpverlening
Voor het bezoek op vrijdag 21 januari van koningin 
Wilhelmina aan de gemeente Bunschoten kon  

plaatselijke bevolking was zelfs ernstig verstoord. 
Zeker nadat 60 personen in 1911 een petitie hadden 
ondertekend om hem, vanwege vermeende financi-
ele malversaties, strafrechtelijk te laten vervolgen. 
Daarop ging hij met ziekteverlof dat ruim een jaar 
lang telkens met een maand werd verlengd. Dat 
dossier was inmiddels gesloten maar nog niet verge-
ten.30 Toch kon men in Bunschoten niet om hem 
heen en zo werd in onderling overleg de consistorie 
van de Hervormde Kerk als voedingsmagazijn aan-
gewezen. Van daaruit werden dan ook in korte tijd 
honderden kuchjes (harde broden) uitgedeeld.31

De Hervormde kerk, die op het hoogste punt 
van Bunschoten is gebouwd, fungeerde niet alleen 
als brooddistributiecentrum, maar in de eerste 
dagen na de ramp werd daar, volgens ‘goed gebruik’, 
ook vee gestald.32 Aannemer Hendrik Dekkers uit 
Bunschoten heeft die kerk voor stalling van vee 
geschikt gemaakt.

De overige hulpgoederen voor Bunschoten 
werden maandag 17 januari, onder leiding van Joris-
sen, naar Bunschoten gebracht en aan de burge-
meester ter beschikking gesteld. Volgens het ram-
penplan van 1913 zou hij ambtshalve voorzitter van 
het Plaatselijk Watersnoodcommissie-Bunschoten 
(PWC-Bunschoten) zijn. In die hoedanigheid moest 
de burgemeester voor een goede verdeling zorgen. 
Beide heren wisten dat zij door de CdK zouden wor-
den uitgenodigd om in het Provinciale Centrale 
Comité (PCC) te participeren. Die uitnodiging, om 
woensdag de oprichtingsvergadering in het provin-
ciehuis bij te wonen, werd die maandag door de CdK 
verzonden, maar werd al door beide heren verwacht. 
De doelstelling en werkwijze van dat tijdelijke 
samenwerkingsverband zou die maandag al een 
aardig gespreksonderwerp kunnen zijn, maar het is 
onbekend hoe hun samenzijn verder is verlopen.

Dinsdag 18 januari was burgemeester Van Duijn 
druk doende om het bezoek van prins Hendrik aan 
zijn gemeente in goede banen te leiden. Hij was hier 
niet alleen als afgevaardigde van het Koninklijk Huis, 
want als voorzitter van het Oranje Kruis en van het 

indruk dat met die eerste zending voorlopig wel in 
de eerste levensbehoeften zou zijn voorzien. Zij 
waren ervan overtuigd dat de burgemeester ter 
plaatse wel voor een zorgvuldige verdeling zou  
zorgen.

Hulpverlening in Bunschoten
Voor de hulpverlening was het gewenst dat men in 
Bunschoten over een gebouw met de nodige capaci-
teit kon beschikken. Daartoe nam burgemeester 
Leendert van Duijn contact op met de kerkmeesters 
van de Hervormde Kerk en juist met hen was hij in 
een jarenlang conflict verwikkeld.29 In de eigen 
gemeente was hij niet populair, zijn relatie met de 

Het verwoeste huis (nu Havendijk 25) van Jacob van 
Diermen Azn en Gerritje van Diermen-van den 
Hoogen. Ook hun botter, de BU 68, werd onherstelbaar 
vernield. 
KHA. 

Rekening van aannemer Dekkers voor het 
onderbrengen van vee in de Hervormde Kerk te 
Bunschoten. 
Archief gemeente Bunschoten (Arch. gem. BUN).



zou optreden. Deze commissie zou plaatselijk de 
hulpverlening moeten coördineren en ook de reke-
ningen van de daaruit vloeiende kosten zouden via 
(de voorzitter van) de PWC naar het PCC worden 
gezonden. In de gemeente Bunschoten is dat dus 
anders verlopen.

Als eerste kreeg de burgemeester van Wilhel-
mina de opdracht om de hulpgoederen, die al een 
paar dagen in het gemeentehuis waren opgeslagen, 
diezelfde dag nog aan de behoeftigen te Spakenburg 
uit te delen. Van Duijn zei dat te zullen doen en de 
afhandeling daarvan leek eenvoudig en er werden 
geen problemen verwacht.37

Verder zou de burgemeester de PWC-Bunscho-
ten zodanig moeten aansturen dat ook de in Spaken-
burg geleden schade snel zou worden getaxeerd. 
Verschillende bestuurders hadden er ook belang bij 
dat aan de Spakenburgers zeker niet als laatsten hun 
vergoedingen zou worden uitbetaald. Bij een tijdige 

uitbetaling kon een begin worden gemaakt om de 
kloof tussen de Spakenburger vissers en Bunschoter 
bestuurders te overbruggen.

Ten derde kon Wilhelmina het niet laten om 
aanwijzingen voor de opvang van daklozen te geven. 
Daarbij sloot zij aan bij een ‘goed gebruik’ om bij 
overstromingen watervluchtelingen in de veelal iets 
hoger gelegen kerkgebouwen op te vangen. Eerder 
die week had ze nog te Monnickendam zo’n kerk 
met een vluchtelingenopvang bezocht. In 1916 wer-
den ook te Oostzaan, Purmerend en Zaandam 
watervluchtelingen tijdelijk in kerkgebouwen 
gehuisvest.38 De koningin kende dit gebruik en vol-
gens het plaatselijke gedenkboek gaf zij aan predi-
kant De Jonge aanwijzingen op welke wijze men 
daklozen in de Noorderkerk zou kunnen opvangen.39 

37 Brief d.d. 22 jan. 1916, van Jorissen aan de CdK. HUA, PB 
ABnr. 79, inv.nr. 8775.   38 In Purmerend was dat de Luther-
se, de Doopsgezinde en de Hervormde Kerk. Aten en Wie-
ringa, Waterwolf in Waterland, 42.   39 Blokhuis en Vellenga, 
Als dam en dijk bezwijkt, 84 en 87.   
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burgemeester Van Duijn het programma van het 
bezoek van prins Hendrik grotendeels overnemen. 
Aanvankelijk leek ook alles in goede banen te zijn 
geleid. Wederom werd het gezelschap op het raad-
huis ontvangen en bijgepraat, waarna de opvang van 
watervluchtelingen in het schoolgebouw aan het 
Kolkplein te Bunschoten werd bezocht.33 Halver-
wege de roeitocht naar Spakenburg werden de pre-
dikanten Samuel Johannes de Hoest (van de Neder-
landse Hervormde Kerk), Hendricus Adam Munnik 
(van de B-Kerk, nu Zuiderkerk) en de genoemde De 
Jonge aan de koningin voorgesteld en in het gezel-
schap opgenomen.

In Spakenburg zag Wilhelmina een aantal ver-
nielde woningen nabij de haven en heeft zij daar een 
aantal watervluchtelingen gesproken die tijdelijk 
hun woningen waren ontvlucht en bij familie of 
bekenden overnachten. Wilhelmina oogstte bewon-
dering toen zij, door de klei al glibberend en glij-
dend, de Oostdijk bezocht waar nog steeds een 
aantal botters op de wal lag.34

Geheel onverwacht waren er ineens onverlaten 
die riepen dat het een schande was dat zij nog niets 
van de toegezegde noodhulp hadden gezien. Dit 
was ongehoord: vlak voordat het gezelschap te Spa-
kenburg aankwam was de bevolking er nadrukkelijk 
op geattendeerd dat zij de vorstin niet mocht aan-
spreken maar alleen mocht antwoorden als zij daar-
om vroeg. De twee aanwezige veldwachters wilden 
de orde wel herstellen maar de vorstin wilde weten 
hoe het zat. Zowel Jorissen als de CdK konden op 
hun initiatieven voor Bunschoten wijzen. Bij door-
vragen bleek dat niemand van de plaatselijke bevol-
king iets van de noodgoederen afwist. De burge-
meester, als voorzitter van de PWC-Bunschoten, had 
de ontvangen goederen in het gemeentehuis achter 
slot en grendel opgeslagen. Na die onthulling werd 
hij nog meer gewantrouwd.

Vervolgens bleek ook dat de PWC-Bunschoten 
inmiddels de schade bij de Bunschoters had laten 
opnemen, terwijl van de schade in Spakenburg nog 

niets was getaxeerd. De Spakenburgers vreesden 
dan ook (terecht) dat die commissie te partijdig en 
te onkundig zou zijn en zij bij de schaderegeling aan 
het kortste eind zouden trekken. Zij dachten dat áls 
er iets voor hen zou resteren, zij dan als allerlaatsten 
van de AVC een tegemoetkoming in de geleden 
schade zouden ontvangen. Niet alleen de hulpverle-
ning liet te wensen over, ook het vertrouwen van de 
Spakenburgers in hun eigen bestuurders was tot op 
een dieptepunt gedaald.35 Hoewel de klachten 
terecht waren, vond men het wel gênant en achteraf 
heeft predikant De Jonge zich daarvoor schriftelijk 
verontschuldigd.

Wilhelmina grijpt in
Tijdens het koninklijk bezoek werd pijnlijk duidelijk 
dat de hulpverlening in Spakenburg ernstig tekort 
schoot. Hoewel het een ceremonieel bezoek was, en 
het handelen van de koningin onder de ministeriële 
verantwoordelijkheid viel, greep zij in, door op drie 
punten duidelijke instructies te geven. Daarbij wer-
den zelfs afspraken in het door de minister van Bin-
nenlandse Zaken verspreide rampenplan van 1913 
terzijde geschoven.36 Hierin stond dat in de getroffen 
gemeenten een PWC moest worden geïnstalleerd 
waarin de burgemeester ambtshalve als voorzitter 

33 O. Dekkers, Onder dokters handen. Drie eeuwen artsen in 
Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk (Bunschoten, 1986),152.   
Fred Gaasbeek en Gerda ’t Gilde-Balk, Monumenten-inventa-
risatie project Utrecht. Bunschoten geschiedenis en architec-
tuur (Zeist, 1992) 141.   34 Blokhuis en Vellenga, Als dam en 

dijk bezwijkt, 87-88.   35 Brief d.d. 21 januari 1916, van ds. De 
Jonge aan de CdK. HUA, PB ABnr. 79, inv.nr. 8775.   36 Deze 
‘Regelen’ werden op 23 juni 1913 door Theo Heemskerk, als 
minister van Binnenlandse Zaken, vastgesteld.   

Burgemeester Leendert 
van Duijn (1862-1925). 
Arch. gem. BUN.

Koeien in de kerk te Edam.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) te Heerhugowaard.
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de hulpverlening te Spakenburg was wellicht juri-
disch gezien niet zoals het hoorde, maar werd op dat 
moment wel geaccepteerd.

Later groeide tegen haar eigenzinnige optreden 
verzet en waren er wel spanningen tussen Wilhel-
mina en de bewindslieden, waarbij zij zelfs vlak voor 
de verkiezingen van 1918 nog overwoog om het kabi-
net-Cort van der Linden te ontbinden.44 Zo’n 
ingreep mocht ook niet tot haar bevoegdheden 
worden gerekend. Bij de afloop van de Eerste 
Wereldoorlog en de daarop volgende maatschappe-
lijke onrust, verloren in Europa tientallen vorsten 
hun positie, waaronder de familie van haar moeder 
(Waldeck-Pyrmont), en haar schoonfamilie 
(Mecklenburg-Schwerin). Toen leerde Wilhelmina 
in te binden. Maar in 1916 was het staatrechtelijke ijs 
nog niet zo glad en kon zij bij de hulpverlening in 
Spakenburg nog ingrijpen zonder dat dit tot lastige 
discussies zou leiden.

Vertrouwensbreuk blijft
Helaas is van een behoorlijke verstrekking van de 
hulpgoederen aan de gedupeerden niets terecht 
gekomen. De burgemeester had na het vertrek van 
het koninklijk bezoek aan de veldwachter opgedra-
gen om alles in Bunschoten uit te delen.45 Zodoende 
visten de arme en gedupeerde Spakenburger vissers 
alsnog achter het net. Predikant Munnik heeft nog 
met veel moeite een klein restant voor Spakenburg 
meegekregen. Toen bleek ook dat alle 162 dekens, 
die vanaf maandag al in het gemeentehuis waren 
opgeslagen, donderdag aan verschillende Bunscho-
ters waren weggegeven.46

Jorissen kreeg vlak voor zijn vertrek uit Bunscho-
ten nog mee dat ondanks de toegezegde uitdeling in 
Spakenburg een tekort aan hulpgoederen bleef.  
’s Avonds werd dan ook in Amersfoort nog het nodi-
ge ondergoed gekocht. De CdK kon nog voor 100 
dekens en brandstof zorgen.47 De later bestelde 
dekens zouden pas zondag arriveren. Voorafgaande 

aan de verdeling daarvan moesten die dekens, die op 
een grote rol zaten, nog van elkaar worden geknipt. 
Gelukkig was er zaterdag vanuit Den Haag een 
onvoorziene zending met 20 exemplaren aangeko-
men, die vervolgens wel aan de arme bevolking van 
Spakenburg werd uitgedeeld.48 Later kwam de ver-
strekking in natura in de gemeente Bunschoten wel 
goed op gang en werden er via Jorissen veel goede-
ren aan de noodlijdende bevolking verstrekt.49

Ter vergelijking: in buurgemeenten van Bun-
schoten waren de burgemeesters wel actief en is de 
hulpverlening mede dankzij het rampenplan van 1913 
goed verlopen. Zo was in Eemnes burgemeester 
Louis Rutgers van Rozenburg, in zijn hoedanigheid 
als dijkgraaf Eemnes, vóór en ná de doorbraken 
‘steeds overal’ aanwezig. Hij gaf overal aanwijzingen 
en probeerde om de plaatselijke doorbraken te dich-
ten. Toen bleek dat een en ander niet lukte reed hij 
in zijn auto naar het kamp te Laren waar hij om mili-
taire bijstand vroeg. Diezelfde nacht nog konden de 
militairen worden ingezet.50

Ook in Nijkerk heeft burgemeester Jacobus de 
Lange onmiddellijk actie ondernomen. Hij was daar-
bij de eerste in Nederland die tijdens de overstro-
ming bij het Oranje Kruis om dekens voor water-
vluchtelingen vroeg. Op zaterdag 15 januari werden 
al om 5.00 uur 300 dekens afgeleverd. Ook nam De 
Lange contact op met zijn ambtsgenoot te Amers-
foort en de minister van Waterstaat waarbij hij roei-
boten te leen vroeg. Er werd een detachement pon-
tonniers gezonden dat bij het redden van bewoners 
van afgelegen panden werd ingezet.51

Vanuit Baarn werden de gedupeerden aan de 
Eemlandse dijk en later ook te Eemdijk door particu-
lieren geëvacueerd. De tijdelijke huisvesting van 
deze watervluchtelingen werd toen door de 
gemeente Baarn geregeld. Zo hebben ook 75 men-
sen uit Eemdijk daar een tijdelijk onderdak gevon-
den. Dat verliep vlotjes want de gemeente had in 
1914 al eens een aantal Belgische vluchtelingen tijde-

43 Fasseur, Wilhelmina, 504-505.   44 Ibidem, 518-519 en 525.   
45 Waarschijnlijk ging het om die ene veldwachter die in 
Bunschoten woonde: Evert Bonneveld (1851-1935).   46 Brief 
d.d. 22 januari 1916, van Jorissen aan de CdK. HUA, PB ABnr. 
79, inv.nr. 8775.   47 Verslag d.d. 6 februari 1916 over de 
watersnood, opgesteld door Jorissen als gewestelijk com-

missaris van het RK, aan het hoofdcomité van het RK te Den 
Haag. HUA, PB ABnr. 79, inv.nr. 8775.   48 Brief d.d. 22 jan. 
1916, van Jorissen aan de CdK. HUA, PB ABnr. 79, inv.nr. 8775.   
49 Verslag d.d. 11 mei 1917, van het PCC-Utrecht, aan de 
AVC. HUA, PB ABnr. 79, inv.nr. 8777.   50 Wouda, Water-
vluchtelingen, 27 en 115.   51 Ibidem, 52-53 en 57.   
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Zoiets had men ook al bedacht, maar omdat ook de 
kerken voor een deel onder water stonden kon dit 
niet meteen worden gerealiseerd. Opvang in de 
Noorderkerk stond dus al in de planning en het hout 
dat nodig was om het kerkinterieur daarvoor 
geschikt te maken was al besteld en zou de maandag 
daarop worden geleverd.

Wilhelmina ging veel verder dan dat zij ‘alleen 
maar’ een geschikte locatie aanwees. De opvang zou 
normaliter onder auspiciën van de PWC-Bunschoten 
en dus onder leiding van de burgemeester staan. 
Kennelijk had zij daar geen vertrouwen in, want zij 
heeft de leiding van die opvang naar predikant  
Munnik en vooral naar predikant De Jonge overge-
heveld. Zo werden zij ingezet om de tijdelijke nood-
opvang snel te regelen. De Jonge werd gemachtigd 
om goederen te kopen. De rekeningen moest De 
Jonge aan Jorissen overhandigen, om te onderteke-
nen. Vervolgens gingen die via het PCC naar de AVC, 
die dan tot betaling overging. Burgemeester Van 
Duijn was wel nieuwsgierig naar de kosten, maar hij 
heeft de rekeningen nooit gezien. 

Kortom: door toedoen van de koningin, werd de 
burgemeester, die ambtshalve voorzitter van de 
PWC-Bunschoten was, geheel buiten spel gezet. 
Achteraf was er niemand die vragen stelde, of dit 
formeel wel door de constitutionele beugel kon.

Terechte ingreep onrechtmatig?
Dit op het eerste gezicht inconstitutionele handelen 
is opmerkelijk, maar in de eerste twintig jaar van 
haar regeerperiode waren er wel meer van dergelijke 
bijzondere staatsrechtelijke optredens.40 Juist tij-
dens het kabinet-Cort van der Linden, dat het land 
de Eerste Wereldoorlog doorloodste, heeft zij bij tijd 
en wijle de regels maximaal opgerekt en haar speel-
ruimte optimaal benut. Er was dan wel oppositie 
maar zij kon er mee wegkomen. Vooral in de eerste 
oorlogsjaren werd de nadruk op de noodzaak tot 
samenwerking en nationale eendracht gelegd. In het 
eerste jaar was er zelfs sprake van een ‘godsvrede’ 

tussen regering en oppositie.41 Van conflicten tussen 
Wilhelmina en ‘haar’ ministers wordt in die eerste 
oorlogsjaren weinig vernomen. Na haar toespraak in 
1914 tijdens de openingsvergadering van het Konink-
lijk Nationaal Steuncomité waren er staatsrechte-
lijke vragen, omdat de doelstellingen van dit comité 
wel binnen de Armenwet van 1912 moesten passen. 
Particuliere hulporganisaties waren niet vrij in het 
verwerven van gelden en ook de ondersteuning van 
derden was aan regels gebonden. Wilhelmina werd 
bij dit comité tot erevoorzitster benoemd. Vragen 
daarover werden professioneel afgewimpeld. Haar 
minister Willem Treub hield de leden van de Tweede 
Kamer voor dat die toespraak niet onder zijn minis-
teriële verantwoording viel.42 De koningin had vol-
gens hem niet als constitutionele vorstin, maar 
‘slechts’ als hooggeplaatst persoon gesproken. Dat 
moest kunnen, ‘anders zou haar vrijheid van spreken 
[en handelen] geheel onnodig aan banden worden 
gelegd en zou zij te zeer “belemmerd” worden in het 
uiting geven aan hetgeen opwelt uit Haar eigen 
gemoed’.43 Ook haar ingrijpen in de organisatie van 

40 Zo gaf de koningin in 1901 aan ‘haar’ minister van Oorlog 
de instructie dat hij bij de behandeling van het wetsontwerp 
over de legerhervorming aan de duur van de dienstplicht 
moest vasthouden. Bij een eventueel amendement zou hij 
niet mogen toegeven om de dienstplicht, tegen de zin van 

Wilhelmina te verkorten. Fasseur, Wilhelmina, 409-411.   41 
Fasseur, Wilhelmina, 511.   42 Treub werd in 1913 minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel maar nadat zijn collega 
Anthonij Bertling eind 1914 aftrad is hij minister van Finan-
ciën geworden.   

Ds. Pieter 
Hendrik de Jonge 
(1879-1953).
Foto: Hendrik 
Jacobus Tollens 
(1864-1936). Archief 
Noorderkerk.
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52 Ibidem, 31-32 en 49-52.   53 Ibidem, 107-109.   

Na de tweede overstroming op 17 februari, waarbij 
het water door de gaten in de Arkemheense Zeedijk 
stroomde en de gemeenten Bunschoten en Hoog-
land opnieuw blank kwamen te staan, ging men in 
Gelderland nog niet meteen tot actie over. Pas nadat 
Gedeputeerde Staten van Utrecht op 28 februari een 
brief naar hun Gelderse ambtgenoten hadden 
geschreven, werd door de leidinggevenden daar de 
opdracht gegeven om de gaten te dichten.

Doemscenario bewaarheid

Eind januari was het al duidelijk dat de hulpverle-
ning, mede dankzij het rampenplan van 1913, in de 
provincie Utrecht behoorlijk voldeed. Even later 
bleek ook dat de meeste gemeenten in het Eemland 
vrij snel een schadelijst hadden ingediend. Begin 
maart werd de burgemeester van Bunschoten er dan 
ook fijntjes op gewezen dat overal elders de taxatie-
rapporten al waren opgesteld en bij de AVC ingele-
verd (zie tabel hierna). Naar verwachting zou men 
bij die gemeenten snel tot betaling van de toege-
kende vergoedingsbedragen kunnen overgaan. In de 
gemeente Bunschoten kon dat (zoals de Spakenbur-

lijk moeten huisvesten en op die ervaringen kon 
men teruggrijpen.52

In Hoogland was tijdelijk een centrum waar met 
name eenden van de Noord-Hollandse eendenhou-
derijen werden opgevangen. Eind januari waren daar 
al 20 Volendammers tijdelijk gehuisvest die hun 
60.000 eenden verzorgden. Op 1 februari werd 
bekend gemaakt dat men er 200.000 eenden ver-
wachtte. Dat aantal werd niet gehaald, maar die 
opvang, die tot eind augustus duurde, heeft de AVC 
maar liefst ruim 126.000 gulden gekost.53

Ook de toenmalige waterschappen in Utrecht 

hebben meteen noodmaatregelen getroffen. Daar 
waar in Baarn, Eemnes en Bunschoten de waterke-
ringen waren doorgebroken, werden houten nood-
waterkeringen geplaatst. Helaas werden de in de 
Arkemheense Zeedijk gevallen gaten niet proviso-
risch gedicht. Omdat zo’n klein gedeelte van Gelder-
land was geïnundeerd had de CdK daar geoordeeld 
dat het niet nodig was om een PCC te installeren. Hij 
meende dat hij ‘die paar’ gemeenten beter direct 
kon aansturen. Dat het treffen van noodmaatregelen 
daar iets anders verliep, kwam waarschijnlijk omdat 
het rampenplan van 1913 niet in werking was gesteld. 

Planken over het kleine gat te Eemnes, tijdens de watersnood 1916.
Potloodtekening van Henri van de Velde (1896-1969). Coll. HHNK te 
Heerhugowaard.

Tienduizenden eenden uit het overstroomde gebied van Noord-Holland 
werden tijdelijk in Hoogland opgevangen. 
Fotoclub Volendams Verleden.
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Wilhelmina op de terugtocht nog het bericht van de 
ongecoördineerde uitdeling vernomen. In Spaken-
burg had zij zich al door de predikanten laten voor-
lichten waar de nood het hoogst was. De Jonge had 
haar over het arme vissersgezin Vedder verteld, waar 
op vrijdag 14 januari het meisje Aartje was geboren. 
Zij besloot toen in Amersfoort om een deel van de 
zorg voor dit kind op zich te nemen en gaf daar 
opdracht om voor dit kind een hele babyuitzet te 
kopen.62

Het verschil van instelling en inzet voor de gedu-
peerde bevolking heeft de samenwerking tussen 
Jorissen en Van Duijn bemoeilijkt. De een werd 
geprezen, de ander werd het een en ander verweten. 
De dag na het koninklijk bezoek ontmoetten beide 
mannen elkaar weer, maar inmiddels was hun onder-
linge betrekking koel, zakelijk en afstandelijk. Om 
verdere onaangenaamheden te voorkomen deed 
Jorissen er verder het zwijgen toe en heeft eerder 
dan gepland het onderlinge overleg verlaten. In het 
vervolg zouden ze onafhankelijk van elkaar werken. 
Voor de vervolgcontacten was de toon gezet.

Toen Van Duijn later vernam dat Jorissen de 
bevolking aanwijzingen had gegeven om de kadavers 
van dode runderen snel op te ruimen, zag hij kans 
om over zijn opponent zijn beklag te doen. Hij 
schreef: ‘Men beklaagt zich over het optreden van dr. 
Jorissen in verband met de opruiming van het ver-
dronken vee’. De lezer kon de indruk krijgen van een 
betrokken burgemeester die voor zijn bevolking 
opkwam. Ook in zijn telegram aan de CdK waren die 
vermeende klachten de aanleiding beleefd het ver-
zoek in te dienen om de opruiming van het dode vee 
aan hem en dr. Willem Pieter Ruysch, voorzitter van 
de Centrale Gezondheidsraad over te laten. Van 
Duijn had succes: Jorissen kreeg te verstaan dat hij 
zich moest beperken tot de zaken die het Rode 
Kruis aangaan. Het opruimen van het dode vee was 
een zaak voor dierenartsen en werd dus niet tot zijn 

bevoegdheid gerekend.63 Van Duijn, die dus wel op 
zijn strepen stond, heeft zijn opgeëiste taak overi-
gens niet naar behoren gekweten: in mei waren nog 
niet alle kadavers geruimd.

Die onderlinge rivaliteit tussen de hulpverleners 
hielp natuurlijk niet om het vertrouwen van de Spa-
kenburger bevolking in het plaatselijke openbaar 
bestuur te herwinnen. Wilhelmina had al vele zieken 
en hulpbehoevenden bezocht. Daarbij was zij tot de 
overtuiging gekomen dat hoewel stoffelijke hulp in 
allerlei vorm nodig was en ook geboden werd, toch 
vooral de geestelijke steun voor velen van nog meer 
belang was. Die geestelijke steun bracht iets blijvends 
waaraan de gedupeerden vaak zo’n behoefte had-
den.64 In februari nam zij opnieuw een drastisch be  -
sluit door een petekind in Spakenburg aan te nemen. 

Daarmee leek zij het voorbeeld van haar grootva-
der Willem II te volgen, die in 1825 als prins van Oran-
je de toen overstroomde gebieden bezocht. In 
Amsterdam ging hij naar het gasthuis dat als tijde-
lijke opvang voor watervluchtelingen fungeerde. 
Daar zou hij peetvader van een pas geboren baby zijn 
geworden. Maar ter plekke verzocht hij David Willem 
Elias, als burgemeester van Amsterdam, om in zijn 
plaats als toeziend voogd te willen optreden, waarbij 
hij [hem voor zijn werk] een ‘pillegift’ van 200 gulden 
schonk.65 Een pillegift was een bedrag dat door de 
peter of meter aan de ‘pille’ (petekind) werd gegeven. 
Willem II was dus meteen in naam peetvader gewor-
den, maar zijn verdere bemoeienis met de boreling 
heeft hij kennelijk met een eenmalige donatie afge-
kocht. De naam van de moeder of het kind worden in 
de literatuur niet vermeld.66

In 1916 is dat anders verlopen. Wilhelmina besloot 
pas na haar bezoek aan Bunschoten en Spakenburg 
dat zij peetmoeder van een daar geboren kind zou 
worden. Vanwege de eerder verleende babyuitzet, die 
je als ‘pillegift’ zou kunnen zien, lag het voor de hand 
dat Aartje Vedder haar peetdochter zou worden. 

62 Hopman, Ootjes jonge jaren, I, 190.   63 Brief d.d. 24 
januari 1916, van de voorzitter van de Centrale Gezondheids-
raad aan de CdK, HUA, PB ABnr. 79, inv.nr. 8775.   64 Wilhel-
mina, Eenzaam maar niet alleen, 117.   65 [Nicolaas Swart], 
Historisch tafereel van den zwaren watersnood op den 3den, 
4den en 5den februarij 1825 een groot deel van ons vaderland 
hebbende getroffen (Amsterdam, 1826) 116.   J.C. Beijer, 
Gedenkboek van Neerlands watersnood in februarij 1825 (Den 

Haag, 1826) 748-749.   Margriet de Roever, ‘Watersnood in 
Waterland’, in: Rampspoed en Tegenslag. Jaarboek CBG, LXIV 
64 (Den Haag, 2010) 78.   66 De overstroming van 1825 
wordt niet vermeld in: H.T. Colenbrander, Willem II koning 
der Nederlanden (Amsterdam, 1938). Zijn bezoek aan de 
getroffen gebieden wordt wel beschreven, maar het bestaan 
van een petekind wordt niet genoemd in: Jeroen van Zanten, 
Koning Willem II 1792-1849 (Amsterdam, 2013) 288-289.   

gers al hadden voorspeld) nog wel even duren, het-
geen de getroffen bevolking nog eens extra zou 
duperen.54

Toen later ook in Bunschoten de taxatierapporten 

beschikbaar waren, bleken die van inferieure kwali-
teit te zijn, waardoor aan veel gedupeerden geen 
recht werd gedaan. Jan Hendrik Faber, inspecteur 
van de AVC, die alle schadeposten controleerde, 
verwachtte al dat op grond van de ‘weinig overzichte-
lijke en onoordeelkundige wijze’ waarop de schade 
was getaxeerd, bij de uitbetaling van de toegekende 
vergoedingen ernstige tekortkomingen naar voren 
zouden komen.58 Het bleek noodzakelijk dat er voor 
de schrijnende gevallen een aanvullende vergoeding 
kwam. Zo kon het gebeuren dat in sommige geval-
len na de aanvullende vergoedingen er meer was uit 

gekeerd dan in eerste instantie aan schade was 
getaxeerd (zie tabel hierna). De Spakenburger 
bevolking die al had voorspeld dat zij als allerlaatste 

hun vergoedingen zouden ontvangen hebben het 
gelijk aan hun zijde gekregen. Die late betaling kon-
den de CdK en Jorissen zien aankomen maar zij 
hebben dat kennelijk niet kunnen voorkomen. De 
CdK, die een paar keer niet de gevraagde inlichtin-
gen van Van Duijn kreeg, liet hem vanaf juli links 
liggen en heeft zich toen rechtstreeks tot de andere 
leden van de PWC-Bunschoten gewend. Uiteindelijk 
is hij op 29 juli maar naar Bunschoten gegaan om 
persoonlijk de laatste administratieve zaken af te 
ronden.
Na haar bezoek aan Bunschoten heeft koningin 

54 Brief d.d. 7 maart 1916, van de CdK aan de burgemeester 
van Bunschoten. HUA, PB ABnr. 79, inv.nr. 8776.   55 In de 
eindafrekening van de AVC wordt het totale bedrag van  
ƒ 18.293,985 genoemd.   56 Aanvankelijk sprak men over  
ƒ 55.183,80. Dit bleek een telfout te zijn. Naderhand werd 
het bedrag gecorrigeerd. Brief d.d. 15 maart 1916, van de AVC 
aan de CdK. HUA, PB ABnr. 79, inv.nr. 8776. Het foutieve 
bedrag wordt overigens wel in de eindafrekening van de 
AVC genoemd.   57 Besluit d.d. 28 maart 1916 van de Gede-
puteerde Staten van Gelderland.   58 Wouda, Watervluchte-
lingen, 154-155.   59 In de tabel zijn de later officieel vastge-
stelde bedragen weergegeven. De oorspronkelijke 
taxatiebedragen van de geleden schade liggen beduidend 

hoger: ƒ 91.916,50 voor Bunschoten, ƒ 51.554,00 voor Eem-
dijk en ƒ 128.851,40 voor Spakenburg. Voor gedetailleerde 
bedragen per gedupeerde zie: bijlage 5 van mijn boek 
Watervluchtelingen.   60 Betreft ƒ 11.995 voor Bunschoten-
West, ƒ 6.792 voor Bunschoten-Oost en ƒ 16.216 voor Eem-
dijk. Brief d.d. 11 april 1916, van de CdK aan de AVC te Am-
sterdam. HUA, PB ABnr. 79, inv.nr. 8776.   61 Voor 
Spakenburg betrof het een tweetal bedragen: ƒ 23.829 voor 
have en goed en ƒ 9.118 voor herstel van de botters met 
toebehoren. Brief d.d. 11 april 1916, van de CdK aan de AVC te 
Amsterdam. HUA, PB ABnr. 79, inv.nr. 8776.   Verslag d.d. 11 
mei 1917, van het PCC-Utrecht, aan de AVC te Amsterdam. 
HUA, PB ABnr. 79, inv.nr. 8777.   

Uit te keren vergoedingen per gemeente

gemeente aantal opgegeven  vastgestelde
 gezinnen schade  vergoeding
Amersfoort 8        819,50       334,60
Baarn 37 35.906,45   15.547,0055

Eemnes 47    8.401,55  3.904,00
Hoogland 139 113.928,00   55.191,8056

Nijkerk ?             ? 58.780,0057

Soest 29    2.663,50        416,00

Schade en vergoedingen in de gemeente Bunschoten

Plaats Getaxeerde Vastgestelde  Aanvullende
 schade59 vergoeding vergoeding
Bunschoten 35.009,00 35.003,0060 38.985,00
Spakenburg  62.947,00  32.947,0061  31.802,00
Totaal  97.956,00  67.950,00  70.787,00



Bovendien zou dat de meeste mensen aanspreken: 
een meisje uit een arme vissersfamilie, midden in 
het getroffen gebied, waar men de lokale overheid 
(terecht) zo wantrouwde. 

Die (berekenende) beslissing was dus minder 
spontaan dan wel eens is voorgesteld.67 Het voorge-
nomen besluit werd bovendien pas geëffectueerd 
nadat haar ouders in februari waren gescreend. De 
ouders werden arm maar eerlijk bevonden. Als een 
van hen niet van onbesproken gedrag was geweest, 
had Wilhelmina een ander als petekind aange nomen. 

Zo kon Aartje Vedder haar peetdochter worden 
op voorwaarde dat de naam Wilhelmina vóór de 
reeds gegeven voornaam zou worden geplaatst.68 
Volgens de sage van Spakenburg was het de burge-
meester die (na het koninklijk bezoek) bij het 
inschrijven in de burgerlijke stand tevergeefs de 
suggestie had aangedragen het petekind naar Wil-
helmina te vernoemen. In werkelijkheid was Aartje 
op de vijftiende al aangegeven en dus moest die 
naam Wilhelmina achteraf aan de naam worden 
toegevoegd. Na haar doop op 27 februari 1916 wist 
Wilhelmina dat de naam van haar peetdochter nog 
niet was gewijzigd, want zij schonk dat jaar een 
prachtige Bijbel met zilveren slot en opdracht: ‘Voor 
Aartje Vedder te Spakenburg, mijn petekind. Wilhel-
mina’ waarbij ook de doopdatum, dooptekst en de 
betreffende predikant (Munnik) werden vermeld. 
Vanwege de aan de naamswijziging verbonden kos-
ten is de gewenste toevoeging in eerste instantie 
achterwege gelaten.

Hoewel Wilhelmina de eerste vijf jaar haar peet-
dochter rond haar verjaardag persoonlijk kwam 
feliciteren, had zij niet door dat haar peetdochter 
nog steeds ‘gewoon’ Aartje heette. Toen zij daarach-
ter kwam moest dit verzuim alsnog worden rechtge-
zet, waarna de naam van het meisje in Wilhelmina 
Aartje Vedder (1916-2005) werd gewijzigd.69 In de 
praktijk veranderde er weinig, want zij is nooit als 

Wilhelmina aangesproken. Wel kwam vanaf haar 
zesde verjaardag een hofdame bij Wilhelmina Aartje 
thuis, om een cadeau af te geven.

Mythe van Marken
Bunschoten was niet de enige gemeente waar Wil-
helmina een peetdochter heeft aangenomen. Ook 
na haar bezoek aan Marken is zij tot een dergelijk 
besluit gekomen. De overeenkomsten zijn opmerke-
lijk te noemen.

Ook daar zijn verschillende verhalen van het 
petekind van Marken bekend. In de mythe van  
Marken wijkt de verhaallijn eveneens van de ons ter 
beschikking staande bronnen af. Zo wordt in het 
boek Nederland in 7 overstromingen, dat in 2013 bij 
de gelijknamige tv-serie verscheen, vermeld dat het 
eiland Marken in de stormnacht van 13 op 14 januari 
1916 extreem zwaar werd getroffen. Daarbij kwamen 
zestien mensen om. Doordat koningin Wilhelmina 

67 In haar autobiografie wordt de situatie al te dramatisch 
voorgesteld waarbij zij kennelijk ‘spontaan’ reageerde: ‘in 
nacht der verschikking [waren twee] kinderen geboren op 
zolder, terwijl de golven met donderend geraas onder de 
hanebalken van het dak spoelden. De moeders brachten de 
nacht op één van deze balken door. Ik bood aan peet te staan 
over deze jonggeborenen’. Wilhelmina, Eenzaam maar niet 
alleen, 173.   68 Gezinsblad d.d. 24 april 1991. In haar autobio-

grafie heeft Wilhelmina de voornamen van haar peetdoch-
ters omgedraaid. Wilhelmina, Eenzaam maar niet alleen, 173.   
69 In de marge van haar geboorteakte staat geschreven: ‘Bij 
beschikking der arrondissementsrechtbank te Utrecht van 27 
dec. 1921 is bevolen dat de voornaam van het in nevenstaande 
akte vermelde kind, in plaats van: “Aartje” voortaan zal 
luiden: “Wilhelmina Aartje”. Bunschoten 10 jan. 1922. W. Los’.   
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Het gezin van Aortsie Koninginnetje.
De foto werd in 1947 door de peetdochter naar 
Wilhelmina gezonden. 
Bron: Hopman, Ootjes jonge jaren, I, 197.

>  De CdK vraagt inlichtingen over de familie Vedder 
aan de burgemeester van Bunschoten.
Arch. gem. BUN.
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77 Fred J. Lammers, Het huis van Oranje in oude ansichten 
deel 2 (Zaltbommel, 1973) foto 64.   78 Schild, Leven met het 
water, 75.   

dem, 53.   G.J. Schutte en J.W. Weitkamp, Marken. De geschie-
denis van een eiland (Amsterdam, 1998) 215.   74 Aten en 
Wieringa, Waterwolf in Waterland, 54-55.   75 Schild, Marken 
in grootmoeders tijd (Zaltbommel, 1989) 24.   76 Schild, 
Leven met het water, 71.   

70 Leontine van de Stadt, Nederland in 7 overstromingen 
(Zutphen, 2013) 98.   ‘Vooruitblik in ons museum’, in: Marker 
Museum Jaarboek 2015 (Vereniging Historisch Eiland Mar-
ken) 18.   71 Jan Schild, Marken en Oranje (Zaltbommel, 
1991) foto 11.   72 Schild, Leven met het water, 48.   73 Ibi-
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consumptie nog uitstekend bruikbare vlees verloren 
zou gaan. Wilhelmina prees zijn initiatief en vroeg 
waar het vlees was gebleven: het was inmiddels 
onder de eilanders verdeeld.78

Zoals bij veel overstromingen, werd Wilhelmina 
ook op Marken op een pasgeboren baby gewezen. Al 
in de 17e eeuw behoorde het iconische beeld van een 
weerloze pasgeboren baby bij een overstroming. 
Ook in gedenkboeken van overstromingen is een 

meester met zijn glimmende schoenen door de 
blubber zou lopen.77

Ook op Marken heeft de bevolking tijdens het 
koninklijk bezoek haar ongenoegen over de burge-
meester geuit. De zwaar gedupeerde Jan Scholten, 
van wie het huis was ingestort waarbij ook de koeien 
in de stal waren verdronken, hield zich niet aan het 
protocol en stapte vrijpostig op de koningin af. Hij 
beklaagde zich dat de veldwachter hem had 
bekeurd, omdat hij zijn koeien illegaal had geslacht. 
Hij had dit gedaan om te voorkomen dat het voor 

Ook op Marken was de relatie tussen burgemeester 
Willem Anthonie de Groot, die door de bevolking 
minachtend ‘Japie’ werd genoemd, en de getroffen 
bevolking ernstig verstoord. Ook die burgemeester 
kon niet op enige populariteit bogen, maar had ook 
al door zijn laatdunkende houding eerder de nodige 
antipathie opgewekt. Vóór 1916 was al gebleken dat 
hij zonder dialoog zaken wilde afhandelen, maar dat 
hij dat niet altijd kon waarmaken. Terwijl door de 
enorme materiële schade en het verdrinken van 
zestien Markers de bewoners niet aan het schoon-
houden van eigen kleren dachten, liet hij zich naar 
het gemeentehuis dragen, om te voorkomen dat z’n 
schoenen nat zouden worden.72 Volgens het ram-
penplan stond de PWC onder leiding van de burge-
meester, maar de PWC-Marken kwam voor het eerst 
onder leiding van de Hervormde predikant Jozeph 
Johan Henri Klomp bijeen.73 Men kon echter niet om 
‘Japie’ heen en moest hem in tweede instantie 
ambtshalve ook uitnodigen. Ook hier was tussen de 
hulpverleners de toon vrij snel gezet. Nadat later de 
interne samenwerking niet lukte werd tevergeefs 
door een externe bemiddelaar geprobeerd om de 
partijen tot elkaar te brengen. Door de CdK werd in 
Amsterdam nog een hoorzitting belegd in een 
poging om de onvrede weg te nemen. Maar de bur-
gemeester ging niet naar Amsterdam maar meldde 
zich ziek, terwijl ooggetuigen (waaronder de plaat-
selijke huisarts) later verklaarden dat hij die dag 
‘gewoon’ op het gemeentehuis had gewerkt.74

Tijdens het bezoek van prins Hendrik op maan-
dag 17 januari en een dag later van Wilhelmina aan 
Marken was de burgemeester zeer formeel gekleed, 
met ulster (hoge hoed) op, glimmende schoenen 
aan en zijn ambtsketen om. Dit zette kwaad bloed 
bij de bevolking en ook de vorstin kon zijn uiterlijke 
presentatie niet waarderen.75 Zelf was zij sober 
gekleed en had laarzen aangetrokken. Volgens de 
overlevering heeft zij hem om zijn uiterlijk vertoon 
ook aangesproken.76 Naar verluid zou zij ook expres 
verschillende keren van de wandelroute zijn afgewe-
ken, om daarmee af te dwingen dat ook de burge-

en prins Hendrik op hun zeiltochten Marken 
bezochten, en daar tot de ‘vaste bezoekers’ werden 
gerekend, had het koninklijke paar een speciale band 
met het getroffen dorp opgebouwd. De vele foto’s 
en filmbeelden van de gevolgen van de watersnood 
lieten hen niet onberoerd. Daarom brachten zij kort 
daarop een bezoek aan Marken om de eilanders een 
hart onder de riem te steken. Tijdens dit bezoek 
vernam Wilhelmina het verhaal van Lijsje Uithuizen, 
die tijdens de watersnood in een van de huizen op 
de Rozenwerf werd geboren. De koningin was zo 
ontroerd dat zij het meisje onmiddellijk als petekind 
aannam.70 Daarbij heeft zij haar petekind de naam 
Wilhelmina gegeven.71

Inmiddels weten we dat Wilhelmina en prins 
Hendrik onafhankelijk van elkaar ambtshalve de 
getroffen gebieden hebben bezocht. Prins Hendrik 
was al op maandag 17 januari op Marken en Wilhel-
mina heeft het eiland een dag later bezocht. Die 
werkbezoeken werden meteen gepland, dus nog 
voordat zij enig beeldmateriaal onder ogen kregen. 
Tijdens die eerste dagen trokken fotografen met hen 
mee en zo zijn ze vereeuwigd. En ook op Marken, 
waar de hulpverlening ook al niet optimaal verliep, 
heeft Wilhelmina niet meteen aangeboden om als 
peetmoeder op te treden. Dat is achteraf besloten.

In Noord-Holland was het PCC op 18 januari 
geïnstalleerd en de hulpverlening kwam in die pro-
vincie conform het rampenplan van 1913 goed op 
gang. Wilhelmina was die week een aantal dagen in 
Noord-Holland en heeft daar onder meer Broek in 
Waterland, Durgerdam, Edam, Ewijcksluis, Monnic-
kendam, Oudesluis, Schellingwoude, Tweewegen en 
Volendam bezocht. Overal heeft zij met bestuur-
ders, redders en gedupeerden gesproken. En zij 
constateerde dat de onderlinge verhoudingen goed 
waren, de hulpverlening naar behoren verliep en dat 
de gedupeerden hun plaatselijke bestuurders ver-
trouwden, behalve op Marken, dat zij dinsdag 18 
januari bezocht.

Petekind op Marken

Embleem van een watersnoodramp met een pasgeboren baby.
Door Jan Luyken (1649-1712) rond 1700 vervaardigd. 
Rijksmuseum Amsterdam.
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83 In de marge van haar geboorteakte staat geschreven: ‘Bij 
beschikking der arrondissementsrechtbank te Haarlem van 
drieëntwintig februari negentienhonderdzestien bevolen dat 
het kind in nevenstaande akte vermeld, in plaats van de 
voornaam Lijsje, zal dragen de voornamen Wilhelmina Lijsje, 
blijkens akte nummer tien van dit register. De ambtenaar van 
de burgerlijke stand der gemeente Marken W[onleesbaar]’. 
Waterlands Archief, Burgerlijke Stand Marken 1812-1970 
ABnr. 0256, inv.nr. 50.   Mina van Riel huwde later met Jan 
Uithuisje Pzn. Hopman, Ootjes jonge jaren, I, 193.

79 Het echtpaar Van Riel woonde op Moeniswerf nr. 13 
(oude nummering) maar zij hebben in de rampnacht hun 
huis verlaten en zijn naar de woning van Hein Moenis en 
Neeltje Teerhuis op Moeniswerf nr. 10 gevlucht. Schild, 
Leven met het water, 144-146. Die vrijdag trok het echtpaar 
Van Riel verder naar Rozewerf nr. 6, waar haar ouders woon-
den.   80 Schild, Leven met het water, 182.   81 Schild schreef 
eerst in zijn boek dat het bezoek drie dagen later was maar 
verderop staat dat het bezoek twee dagen later plaatsvond. 
Schild, Leven met het water, 75 en 258.   82 Schutte en 
Weitkamp, Marken, 214.   Schild, Leven met het water, 259.   
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beide gezinnen geholpen. De hulp straalde ook op 
de plaatselijke bevolking af. Velen ervoeren dat onze 
vorstin naar de slachtoffers omkeek. Het was die 
geestelijke steun waaraan volgens Wilhelmina de 
gedupeerden vaak zo’n behoefte hadden. Ondanks 
de niet te vertrouwen burgemeester, hebben veel 
gedupeerden in Bunschoten en op Marken weer 
hoop gekregen en werd de vertrouwensbreuk in de 
plaatselijke hulpverlening gedicht.

Wilhelmina bleef haar leven lang naar haar peet-
dochters omzien. Het aannemen van twee peet-
dochters was een weloverwogen daad met jaren-
lange consequenties. Door een rationeel hande-
lende vorstin is dit besluit niet ter plekke in een 
emotionele opwelling, maar pas naderhand en wel-
overwogen genomen. 

ten, ten koste van de burgemeester, de leiding over 
de opvang van de watervluchtelingen toebedeeld. In 
de eerste jaren van het kabinet-Cort van de Linden 
werden over dit soort zaken geen vragen gesteld. 
Later groeide tegen haar eigenzinnige optreden 
verzet en waren er wel spanningen tussen Wilhel-
mina en ‘haar’ ministers. De afloop van de Eerste 
Wereldoorlog leerde Wilhelmina in te binden. Maar 
in 1916 kon zij zich dit nog permitteren.

In de gemeente Bunschoten heeft zij niet alleen 
de organisatiestructuur van de hulpverlening gewij-
zigd, maar nam zij, evenals op Marken, een peet-
dochter aan. In beide gevallen ging het om gewone 
meisjes uit vissersgezinnen, arme gezinnen die ook in 
beide gevallen tot de gedupeerde bevolkingsgroep 
werden gerekend. Met het verstrekken van een pil-
legift werden niet alleen de beide kinderen of de 

water het peil tijdens de overstroming van 1895 kon 
bereiken. In 1916 kwam het water hoger dan ooit 
zodat eerdere zekerheden vervielen. Gelukkig was er 
het nieuwe rampenplan van 1913 waardoor in het 
algemeen de hulpverlening snel en goed doordacht 
op gang kwam.

In de eerste fase van de hulpverlening na een 
overstroming zijn vooral tijd en leiderschap de door-
slaggevende factoren. Daarbij gaat het in de eerste 
plaats niet om de kwaliteit van het rampenplan, 
maar meer om wanneer en op welke wijze dit plan 
door de verantwoordelijke bestuurders werd  
geïmplementeerd. Juist bij dat laatste kan men bij de 
hulpverlening na de overstroming in 1916 in Bun-
schoten en op Marken kanttekeningen plaatsen. In 
beide gemeenten was er een incompetente burge-
meester, die niet alleen bij de hulpverleners de  
nodige weerstand opwekte maar bij wie ook de ver-
houding met de plaatselijke bevolking ernstig was 
verstoord. Waar het goed ging, werd achteraf aan de 
betrokken bestuurders, maar vooral aan anderen die 
zich buitengewoon hadden ingezet, bij Koninklijk 
Besluit van 22 januari 1917, de door koning Willem III 
ingestelde watersnoodmedaille in zilver en brons 
uitgereikt. Maar wat waren de mogelijkheden van de 
vorstin als een lokale bestuurder, zoals in Bunscho-
ten en op Marken, ernstig tekort schoot en het in 
zijn omgeving aan alle kanten misging? Alleen maar 
bemoedigen was dan onvoldoende, er moest meer 
gebeuren.

Wilhelmina gaf het antwoord: daar waar de 
hulpverlening tekortschoot, greep zij in. Dat zij op 
dat moment onder ministeriële verantwoording viel, 
heeft haar er niet van weerhouden om in Bunscho-
ten de beoogde organisatiestructuur van de PWC te 
wijzigen. Door haar ingrijpen kregen de predikan-

vermelding van een pasgeboren kind een terug-
komend thema. 

Het zou opvallend zijn als op Marken niet op een 
pasgeborene werd gewezen. De trotse ouders, de 
visser Pieter van Riel en zijn vrouw Wolmet van 
Riel-Moenis, hadden in de rampnacht hun huis 
moeten verlaten en waren inmiddels bij haar ouders 
ingetrokken.79 Daar is twee dagen na de beruchte 
stormnacht dochter Lijsje geboren.80 De vorstin 
moest dan natuurlijk meeleven, maar mocht niet al 
te emotioneel reageren en zeker niet in een opwel-
ling een vergaand besluit nemen. Enkele dagen later 
kwam hofdame mejuffrouw Tonia van Rijn van  
Alkemade een kraambezoek afleggen.81 Bij dat 
bezoek maakte zij bekend dat de koningin graag als 
peetmoeder wilde optreden. Uiteraard werd met dat 
verzoek ingestemd. Later die maand werd, namens 
de peetmoeder, nog 50 gulden via de burgemeester 
aan Van Riel overhandigd, met uitdrukkelijk verzoek 
dit geld alleen aan haar peetdochter te besteden. 
Kennelijk was daarmee de pillegift aan de beide 
petekinderen gelijk getrokken. In de begeleidende 
brief bij die 50 gulden liet de hofdame ook weten dat 
de naam Wilhelmina achter de voornaam Lijsje kon 
worden geplaatst, ‘want het zou niet aardig zijn den 
grootmoeders naam te laten vervallen’.82 Toch werd 
de toegevoegde naam voorop geplaatst en zodoen-
de ging het kind als Wilhelmina Lijsje (Mina) van 
Riel (1916-1994) door het leven.83

Tot besluit
De wijzen waarop men in het noordelijk deel van het 
Eemland in 1916 met de overstroming omging, 
waren uitwerkingen van leerprocessen die men na 
een reeks van overstromingen had opgedaan. De 
plaatselijke bevolking hield er rekening mee dat het 

De beide peetdochters. 
Links , Wilhelmina Lijsje (Mina) van Riel-Uithuisje en 
rechts Wilhelmina Aartje (Aortsie) Korlaar-Vedder. 
Particuliere collectie, met dank aan W. Koelewijn.


