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Docentenhandleiding

Leerlingenmateriaal

Inhoud

Inleiding

De film vertelt het verhaal van een Zeeuws meisje van 18 jaar dat

in het najaar en de winter van 2009 in de bioscopen draaide, ver-

In september 2009 kwam de Nederlandse film De Storm uit.

tijdens de stormvloed van 1953 haar baby moet prijsgeven aan het
water. In de dagen na de storm gaat ze met een luchtmacht

sergeant op zoek naar haar kind. Na een lange zoektocht en een

onwaarschijnlijk plot vindt het meisje (inmiddels vrouw gewor-

den) achttien jaar later haar verloren gewaande kind terug bij de

opening van de Haringvlietdam. De researchers van de film hebben
hun huiswerk overigens goed gedaan. De Koninklijke Marine telde

Misschien heb je de Nederlandse film De Storm gezien. De film, die
telt een verhaal dat zich afspeelt tijdens de stormvloed van 1953.

De 18-jarige Julia woont in een klein dorp in Zeeland. Ze is bevallen
van een jongetje, maar niet getrouwd. Tijdens de storm raakt ze

haar baby kwijt en in de dagen erna gaat ze op zoek naar haar kind.
Pas vele jaren later vindt ze haar zoon terug.
Foto 1 Poster van de film De Storm

in die tijd welgeteld één Sikorsky-helikopter en daar wordt in de

film dankbaar gebruik van gemaakt. Uiteraard is de Zeeuwse band
Bløf verantwoordelijk voor de titelsong.

In de lesbrief wordt gebruikgemaakt van filmpjes op diverse internetsites. Sommige filmpjes kunnen alleen worden bekeken met

RealPlayer. Het is handig om op school te controleren of deze soft-

ware is geïnstalleerd. RealPlayer is overigens gratis te downloaden.

Niveau

De lesbrief is gemaakt voor de bovenbouw van het vmbo. De bedoeling is om de leerlingen stil te laten staan bij een van de grootste

rampen die Nederland heeft meegemaakt. De film De Storm biedt
een aanknopingspunt om bij de leerlingen een waarschijnlijk
onbekend of bijna vergeten stuk geschiedenis van Nederland
onder de aandacht te brengen.

Bij verwijzingen naar de atlas betreft het de 60e editie van de Basis

Bosatlas.

U kunt de lesbrief kopiëren voor gebruik in de klas. Voor leerlingen
is de lesbrief ook toegankelijk via www.degeo-online.nl. Op die

manier kunnen de leerlingen de kleurenversie gebruiken. Op het
docentendeel van deze website vindt u de antwoorden op de
opdrachten.

Schema 2
Waar speelt de film De Storm zich af?
In welk jaar speelt de film?
Wat is er toen in dat deel van Nederland gebeurd?
Waardoor is die ramp gebeurd?
Wie zijn de hoofdpersonen in de film?
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Opdracht 1

lesbrief

7

Kaart 4 Zeeland in de middeleeuwen

Bekijk foto 1.

0

Als je de film De Storm niet kent, bekijk dan de trailer op

6

12 km

www.destormdefilm nl.

Vul vervolgens schema 2 in.
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uit kleine eilandjes doorsneden met enkele riviertjes. Een rij duinen

D

beschermde het land tegen de zee. Maar bij een stormvloed brak de
zee vaak door de duinen heen. Vanaf het moment dat de eerste

Ho
nte

mensen zich in het gebied vestigden, begon de strijd tegen het
water. De eerste bewoners bouwden verhogingen waarop ze

vluchtten bij hoogwater. Vanaf ongeveer de tiende eeuw begon

men met de bouw van dijken. De eerste dijken waren laag en zwak
en braken regelmatig door.

Zeeland in de middeleeuwen

Opdracht 2

zeedijk

water

strand en duinen

land

Bekijk in de atlas de kaart Nederland - hoog en laag.
a

Wat betekent de kleur paars op de kaart?

c

Schat eens hoeveel procent van Nederland wordt aangegeven

b

d

Welk delen van Nederland liggen het laagst?

Opdracht 4

met de kleur paars.

a

Noteer achter de letters A t/m D de namen van de tegenwoor-

b

Hoe heten nu de wateren die in de middeleeuwen Honte en

Hoe beschermden de mensen in Noord-Nederland zich tegen
de zee?

Foto 3 Een vliedberg in de polder bij Wemeldinge, Zeeland

Bekijk kaart 4 en gebruik de atlas.

c

dige eilanden.

Scelt werden genoemd?

Waaraan kun je zien dat kaart 4 de situatie rond 1500 laat zien
en niet rond 500?

Er ging geen eeuw voorbij of het westen van Nederland werd

getroffen door overstromingen. In de loop van de tijd werden de

dijken wel steeds beter en steviger. Toch vonden er tussen 1000 en
1953 meer dan 100 overstromingen plaats.

Opdracht 5

Ga naar www.nl.wikipedia.org en typ bij Zoeken het woord ‘overstroming’ in.
a

Welke door de zee veroorzaakte overstroming vond in 1421 plaats?

b

In welke drie provincies werden grote verwoestingen aan

c

Was het natuurgeweld de enige oorzaak van deze ramp?

Lees het stukje tekst over deze overstroming.

Opdracht 3
Bekijk foto 3.

In Zeeland werden de terpen vliedbergen genoemd.
a

b
c

Wat betekent het woord vlieden?

d

gericht?

Welk huidig natuurgebied werd door de ramp gevormd?

Noem een voordeel van een vliedberg zoals die op foto 3 is

De watersnoodramp van 1953 ontstond toen in de nacht van

Noem twee nadelen van een vliedberg zoals die op foto 3 is

storm samenviel met de springvloed. Het zeewater rond de Zuid-

afgebeeld.
afgebeeld.

31 januari op 1 februari 1953 een zware en langdurige noordwesterHollandse en Zeeuwse eilanden en in West-Brabant werd in korte
tijd hoog opgestuwd. Veel mensen werden verrast door een
vloedgolf die in korte tijd hun huizen omverspoelde.
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Opdracht 6

Kaart 5 Overstroomde gebieden in februari 1953

Ga naar nos.nl/archief/2004/nieuws/index.html. Klik op dossiers en

klik op Watersnoodramp 1953. Ga naar de rubriek Recente

reportages en bekijk het filmpje Erwin Krol legt uit hoe de
watersnoodramp kon plaatsvinden.
a

b
c

Welke twee natuurlijke oorzaken voor de overstromingen wor-

den in het filmpje genoemd?

Heeft het KNMI gewaarschuwd voor de naderende storm?

Waarom wisten sommige gemeenten niet dat er een zware
storm aankwam?

Opdracht 7

Bekijk op dezelfde site het filmpje Reconstructie van de ramp,
inclusief een animatie en beantwoord de volgende vragen.
a

Wat is springvloed?

c

Waarom duurde het zo lang voordat de rest van Nederland wist

b

d
e

Waarom braken de dijken gemakkelijk door?
wat er was gebeurd?

Opdracht 10

Waarom werden de mensen uit het rampgebied geëvacueerd?

dossiers en klik op Watersnoodramp 1953. Ga naar de rubriek

Leg uit dat dat nu niet meer zo lang zou duren.

De eilanden Schouwen, Goeree en Overflakkee, Tholen en

St.-Philipsland werden nagenoeg geheel overstroomd. Op VoornePutten liep Putten onder water en van de Hoeksche Waard liepen
het zuiden en oosten grotendeels onder. Van Noord- en Zuid-

Beveland en Walcheren en van de Belgische kust kwamen kleinere

Ga weer naar nos.nl/archief/2004/nieuws/index.html. Klik op
Recente reportages en bekijk nu het filmpje Verhalen uit Halsteren.
a

b

Waar ligt Halsteren? Gebruik de atlas.

Vertel in je eigen woorden wat mijnheer Huuskens heeft meegemaakt.

Foto 6 Versterken van een dijk met zandzakken. Februari 1953, Zeeland

delen onder water te staan. De Biesbosch werd geheel over-

stroomd, evenals een groot deel van Rozenburg en het eiland van

Dordrecht. Ook van het aangrenzende Noord-Brabantse vasteland
liepen verscheidene polders onder. In totaal kwam ongeveer

141.000 hectare onder water te staan en werden 49.000 huizen en
boerderijen getroffen, waarvan 8250 geheel werden vernield of

zwaar beschadigd. Meer dan 100.000 mensen moesten worden

geëvacueerd. Het totale aantal dodelijke slachtoffers bedroeg 1835.

Opdracht 8

Gebruik de atlas en arceer op kaart 5 de gebieden die overstroomden tijdens de ramp van 1953.

Opdracht 9

Ga weer naar nos.nl/archief/2004/nieuws/index.html. Klik op
dossiers en klik op Watersnoodramp 1953. Ga naar de rubriek

Recente reportages en bekijk nu het filmpje Polygoonmateriaal en
beelden van buitenlandse zenders.

Waaraan kun je zien dat men ook bij het (Polygoon)journaal geen
flauw idee had van de ernst van de ramp in Zeeland?
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Foto 7 Sommelsdijk en omgeving staan onder water. 7 februari 1953,

lesbrief

Tekst 9

Goeree Overflakkee, Zuid-Holland

Mijnheer Van Mourik
De inmiddels 75-jarige mijnheer Van Mourik woonde in
Kapelle, een gehucht in de buurt van Zierikzee. Aan de hand
van foto’s en oude ansichtkaarten laat hij zien hoe het straatje
met de twintig huizen die het dorpje telde, er toen uitzag.
Er woonden ongeveer honderd mensen van wie er veertig
omkwamen. Slechts een paar huizen stonden nog overeind.
Van Mourik vertelt hoe hij uren ronddreef op de resten van hun
klompenschuurtje.

Mijnheer Bolijn
Mijnheer Bolijn uit Ouwerkerk vertelt het verhaal van zijn
moeder. Zij zat 24 uur op een paal voordat ze, blind van het
zoute water en totaal verkleumd, gered kon worden. Voor haar
16-jarige zoon Leen kwam de redding te laat, hij was halver

Foto 8 Verdronken vee wordt opgeruimd. Februari 1953, Stellendam,

wege de nacht van vermoeidheid van de paal gevallen en in het

Zeeland

donkere water verdwenen. Zijn lichaam werd nooit gevonden.

Mevrouw Verboom-Van Dienst
Mevrouw Verboom-Van Dienst uit Kapelle, nu 63 jaar, zag een
buurvrouw met haar pasgeboren baby in haar armen weg
drijven. Nog ziet ze het dekentje van het kindje wapperen in de
wind. De vrouw is met haar kind verdronken, mevrouw
Verboom werd gered door een bootje en naar Zierikzee
gebracht.
Bron: documentaire De ramp

Na de ramp was iedereen het er over eens dat zoiets nooit meer

Opdracht 11

Bekijk foto 6, 7 en 8.
Lees tekst 9.

Welk van de drie verhalen uit tekst 9 vind jij het meest aangrijpend.

mocht gebeuren. Al in november 1953 was er een plan. Daarin

stond natuurlijk dat de dijken moesten worden versterkt, maar er
stond ook in dat de kustlijn met 700 kilometer moest worden
ingekort.

Leg ook uit waarom.

Opdracht 13

Opdracht 12

b

Bekijk in de atlas de kaart Watersnoodramp 1953.
Zijn de volgende beweringen waar of niet waar?
a

De oppervlakte ondergelopen land was het grootst in Zeeland.

c

Het gebied met de meeste slachtoffers is ook het gebied met de

b

De meeste doden vielen op Schouwen-Duiveland.
meeste dijkdoorbraken.
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Waarom wilde men de kustlijn inkorten?

Hoe kun je tussen de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden de
kustlijn inkorten?
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De Deltacommissie stelde voor de zeearmen in het deltagebied

Opdracht 14

brengen. Als uitgangspunt daarvoor gold een waterhoogte van vijf

a

Noteer de namen van de steden die op kaart 11 staan aangege-

b

Schrijf achter de cijfers 1 t/m 8 de namen van de bouwwerken

volledig af te sluiten en alle zeeweringen op ‘deltahoogte’ te

meter boven NAP bij Hoek van Holland. De kans op overstroming

zou daarmee uitkomen op 1 op 4000 per jaar voor het deltagebied
en het noorden en 1 op 10.000 per jaar voor de Randstad.

Bekijk figuur 10 en kaart 11.

c

d

ven met de letters A t/m D. Gebruik eventueel de atlas.
uit figuur 10.

Hoelang heeft men over de Deltawerken gedaan?

Waarom is er in de Westerschelde geen dam aangelegd?

Figuur 10 Tijdbalk van de Deltawerken

1958 Stormvloedkering Hollandse IJssel
1969 Volkerakdam
1952 afdamming Braakman
1950 Brielse Maasdam 1960 Zandkreekdam
1971 Brouwersdam
1950 afdamming Botlek
1961 Veerse Gatdam
1971 Haringvlietdam
1953 Watersnood
1965 Grevelingendam

1955

1950

1960

1965

1970

1975

1987 Philipsdam
1987 Oesterdam
1986 Oosterscheldekering 1997 Hartelkering
1983 Markiezaatskade
1997 Maeslantkering

1980

1985

1990

1995

2000

Foto 12 De Oosterscheldekering

Kaart 11 De Deltawerken

A

1

6
7

8

B

4

5

3
C

2

D

Opdracht 15
Bekijk foto 12.
a

Tussen welke twee eilanden is de Oosterscheldekering aan

b

Wat is het bijzondere aan deze kering?

c

gelegd?

Waarom heeft men voor deze oplossing gekozen?
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Foto 13 De Maeslantkering

lesbrief

Kaart 14 De belangrijkste verbindingen in Zuidwest-Nederland
omstreeks 1950

Opdracht 16
Bekijk foto 13.
a

b

Welk bouwwerk is op foto 13 te zien?
Bij welke plaats ligt dit bouwwerk?

Ga naar www.keringhuis.nl.

Bekijk op de site het filmpje waarin de werking van de kering te
zien is.
c

d
e
f

Hoe werkt deze kering?

Welk water wordt bij sluiting van de kering afgesloten van de
zee?

Welk gebied wordt bij sluiting van de kering tegen het water
beschermd?

Waarom wordt er slechts één keer per jaar gecontroleerd of de
kering nog werkt?

Opdracht 17

Vergelijk kaart 14 en 15 met elkaar.
a

Wat laten de beide kaarten zien?

c

Is de afstand hemelsbreed in kilometers tussen Terneuzen en

b

d
e

Noem twee verschillen in het wegennet tussen 1950 en 2000?
Rotterdam veranderd?

Duurt de reis van Terneuzen naar Rotterdam tegenwoordig
waarschijnlijk net zo lang als in 1950?

Wat is er door de Deltawerken in Zeeland dus ook verbeterd?

Opdracht 18

Ga naar www.youtube.com/watch?v=q4bkGdRO0z8 en bekijk de
clip van de titelsong van de film De Storm.
Lees in tekst 16 de songtekst mee.
a

b

Vind je de songtekst passen bij de film?

Vind je dat de songtekst alleen over de film gaat? Leg je antwoord uit.
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Kaart 15 De belangrijkste verbindingen in Zuidwest-Nederland
omstreeks 2000
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Tekst 16 Titelsong van De Storm door Bløf

De Storm (Geef niet op)

Geef geef de moed niet op.

Overal waar je kijkt,

De storm gaat ooit eens liggen.

komt er geen eind aan het donker.

Dit is wat je maakt

Overal waar je loopt,

tot wie je bent.

zakken je voeten steeds dieper en dieper weg in de grond.

Geef niet op.
Geef niet op.

Alles verandert een keer,

Geef niet op.

niemand blijft altijd dezelfde.

De storm gaat ooit eens liggen.

Alles wat hier nu gebeurt,
drijft vroeg of later steeds verder en verder weg naar de zee.

De regen slaat tegen de ruiten
en van binnen stormt het net zo hard als buiten.

Geef geef de moed niet op,

Maar geef geef de moed niet op,

al stijgt het water snel,

al stijgt het water snel en onverwacht,

en geef geef de moed niet op,

al lijkt de nacht zo lang,

al lijkt de nacht zo lang.

geef niet op.

Overal om je heen

Geef geef de moed niet op.

komt er geen eind aan het donker.

De storm gaat ooit eens liggen.

Alles raakt kwijt in de storm,

Dit is wat je maakt

maar wie alles verliest vindt zichzelf op een dag weer terug als

tot wie je bent.

een mens.

Geef niet op.
Geef niet op.

Geef de moed niet op,

Geef niet op.

al stijgt het water snel en onverwacht,

De storm gaat ooit eens liggen.

al lijkt de nacht zo lang,
geef niet op.

Geef nooit op.
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