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Jan Timmers boerde op de Zalmplaat, aan de Plaatweg. De 

boerderij stond op een terp en was in 1932 nog grotendeels 

verbouwd en gemoderniseerd. Hij stond ongeveer op de plaats 

van het huidige Metrostation Zalmplaat. Op de boerderij 

woonde Jan met zijn gezin. Ze hadden 35 koeien en 10 

paarden. Aan de andere kant van de weg, een stukje verderop, 

stond een dubbele arbeiderswoning. In de ene helft woonde 

knecht Gerrit Smits met zijn vrouw, in de andere helft de 

knecht Jan Verheij met zijn vrouw Neeltje van Kampen en 

hun inwonende dochter Maria Verheij met haar man Klaas 

Venneman en hun vijfjarig zoontje Pieter. 

Jan was al 57 jaar in dienst bij de familie Timmers.

Aan de andere zijde van de even verderop gelegen Welhoeksedijk woonden Arie Verheij 

met zijn vrouw Hendrina Dolaar en hun vier kinderen. Arie was een zoon van Jan en 

Neeltje en werkte, net als zijn vader, bij Jan Timmers. Zij woonden in bij Huib Timmers, 

een broer van Jan Timmers sr.

Toen de polder ‘s nachts water begon te maken reed Jan Timmers jr. met de auto naar 

de arbeiderswoning en vroeg beide gezinnen mee te gaan naar de veiliger geachte 

boerderij. Op dat moment waren de gezinnen al bezig de huisraad naar zolder te 

brengen. Daar hadden zij de laatste wateroverlast van 1916 goed doorstaan, daarom 

vonden ze het niet nodig om mee te gaan. Jan Timmers was er niet gerust op en reed naar 

Arie Verheij aan de Welhoeksedijk om hem te vragen zijn ouders te gaan helpen, waarvan 

de moeder ziekelijk was. Jan Timmers zette Arie bij de woning af en reed zelf door naar 

Hoogvliet om de daar wonende knechten te waarschuwen. Rond een uur of vijf braken op 

diverse plaatsen gaten in de dijken. Het water steeg zo snel dat Jan Timmers zijn boerderij 

niet meer kon bereiken. De gezinnen in de arbeiderswoning zochten hun toevlucht op de 

bovenverdieping. Ook daar hielden ze het niet droog, ze moesten er stoelen op het bed 

zetten. Toen uiteindelijk ook de verlichting uitviel was de chaos compleet.

De familie Verheij probeerde op verschillende manieren de aandacht te trekken van 

mensen op de dijk, echter zonder resultaat. Door de kracht van het binnenkolkende 

water stortte een zijmuur in. Het echtpaar Smits probeerde via de dakkapel op het 

dak te komen, waarbij een stuk van de goot afbrak. Korte tijd later stortte ook de 

scheidingsmuur tussen de woningen in en werd het hele dak losgerukt en door de hevige 

stroming meegevoerd, richting Neutenkade. Dat was de redding van het echtpaar. Uit de 

donkere woning van de familie Verheij klonken angstige kreten om hulp. Slechts even 

later werd het hele huis verzwolgen door het weoste water. Alle zes familieleden zijn 

Familiedrama op de Zalmplaat

daarbij verdronken. Moeder Hendrina bleef met vier jonge kinderen 

verslagen achter aan de Welhoeksedijk.

Hoewel het in de middag van 1 februari nog steeds erg slecht weer 

was, gingen Jan Vermaat en Piet van Heeswijk, die op dat moment bij 

hem logeerde, samen met Jan Timmers jr., met een roeiboot naar de 

stee waar Jan Timmers sr. en zijn vrouw Adriaantje Overgaag samen 

met het vee geïsoleerd waren achtergebleven. Zij troffen de koeien en 

paarden in de stal met hun koppen boven water, al het kleinvee was 

verdronken.

en een beetje

groot

Zondag 1 februari 1953 ‘s morgens 5 uur
Politie in de straat,
Allemaal paraat!

Papa kwam de zoldertrap op om ons 
te wekken, ons zijn Mia en ik,
met de mededeling, jullie moeten uit bed komen
alles moet naar boven we krijgen water in huis.
Wat een schrik.

Mama is niet zo lekker die blijft nog in bed.
Het slaapkamer meubelement van Papa en Mama
was een paar dagen eerder in de zitkamer gezet.

Mia ging eerst de kleertjes uit de wieg
bij elkaar rapen.
Ze deed er een greep in…..oh wat is dat?
Ons broertje Henk lag daarin te slapen.

Het was een verrassing voor ons beiden.
We leefde in een tijd dat ze ons nog niet
op nieuwkomers voorbereidden.

De ouderlijke slaapkamer beneden en de
zitkamer boven vonden we niet gek.
In de winter in een kamer met een kachel slapen
is toch een betere plek.

Chocoladepudding zonder slagroom

Oma Müller woonde bij ons in huis en had de 
grote slaapkamer met elektrische comfort.
Daar moet de wieg met Henk maar heen,
voorlopig de beste plek hoor

Mama en Henk werden opgehaald door een
chauffeur uit de straat met een ziekenwagen.
Er werd nog een zieke man
uit de straat ingedragen.

Naar het noodhospitaal van de Shell
Dat was lekker dichtbij.
Er ging nog iets mee… een grote pot slagroom,
die was toch voor mij?!

In de loop van de dag verliet ieder de woning.
De meubels stonden opgestapeld 
de gordijnen opgeknoopt.
Een rare vertoning.

Oom Gerard uit Schiebroek kwam met zijn bestelauto 
 naar ons toe
Daar werden ingepropt, Oma Müller, Mia, Ali, Kuni,
Koos, Hans en een blad vol chocoladepuddinkjes,
Wat een gedoe.

Oma Müller ging naar een zus in Rotterdam die 
al op haar wachtte.
De rest ging naar Schiebroek waar ze ons 
onderdak verschafte.

We kregen hier allen een goed onthaal,
eten en een slaapplaats voor allemaal.
Toch is er iets dat ik niet kan vergeten,
we hebben chocoladepudding zonder slagroom gegeten.

Dit is de moraal van mijn verjaardagsverhaal
Die was wel een dag eerder,
maar, zondag, zoals Mama beweerde
Was een betere dag voor een verjaardagsmaal.
Maar zelf ging ze met mijn slagroom aan de haal.

M’n broer kreeg de naam Hendrik Aqarius
zoals men kan horen.

want hij is wel tijdens De Rampnacht geboren

  Een gedicht voor Hendrik Aquarius Müller,
  van zijn zus Ali, geschreven en voorgedragen op
  1 februari 2003 t.g.v. zijn 50e verjaardag
  (eindelijk m’n frustratie kwijt)

Het echtpaar Müller woonde in 1953 in de straat Nieuw Engeland, op nummer 
44, met 8 kinderen en een inwonende grootmoeder. Dochter Ali was zelf geboren 
op 31 januari (1945) en was dus net 8 jaar geworden. Haar was klaarblijkelijk 
chocoladepudding met slagroom beloofd maar, zoals het onderstaande gedicht 
uitwijst, de slagroom verdween met haar moeder en in de Rampnacht geboren 
broertje Henk (die, ter herdenking aan die nacht de tweede doopnaam Aquarius 
meekreeg) naar een noodhospitaal op het terrein van de Bataafsche Petroleum 
Maatschappij (nu Shell). Na vijftig jaar schreef Ali Pleijsier-Müller dit kinderdrama 
van zich af in het gedicht voor haar broer dat ze tien jaar geleden voordroeg op 
zijn verjaardag én de vijftigste herdenking van de watersnoodramp die haar zo  
noodlottig van de haar beloofde slagroom had beroofd.

Zo kunnen we, ook bij een tentoonstelling ter herdenking aan een zo verschrikkelijke gebeurtenis toch ook nog 
even glimlachen en stilstaan bij een voor een familie en gezin blijde gebeurtenis: de komst van een kind, de 
geboorte van een broertje, geboren in een wel heel speciale nacht.

Boven: de straat Nieuw Engeland, vier jaar na de waters-
noodramp, in 1957.

Links: de restanten van de woning na de ramp.

Onder:  de arbeiderswo-

ning van de families Verheij 

en Smits rond 1925 met de 

familie Verheij. Bij het brug-

getje Saartje en Arie, in het 

midden vader Jan en moe-

der Neeltje met Maria en 

Wim.


