
Dagboek van Jan Kruijver uit Zaandam 

Fragment 18 januari 1916 – vier dagen na de ramp 

“De Bloemgracht is voor de helft onder water. De meeste menschen zijn nog in hunne 

woningen maar zonder een paar goede waterlaarzen is het niet mogelijk je woning te 

verlaten. Vele menschen worden op een wagen de straat afgebracht en enkele op een ander 

zijn rug. Want geen boer of bakker komt meer de paden op, men is van alles verstoken.” 

“De scholen worden gesloten en voor woningen ingericht, ook de Oostzijderkerk waar in 

honderde menschen een onderdak vinden. Achter de Oostzijderkerk staan groote eetketels 

waarin ’t eten wordt gekookt voor de menschen in de kerk. Dit werk wordt door soldaten 

verricht.” 

Bron: https://www.deorkaan.nl/uit-het-gemeentearchief-twee-dagboeken-over-de-watersnoodramp-van-1916/ 

 

 

Dagboek van Elizabeth Demmer–Bruijn (1858-1933) uit Volendam 

“Om 8 uur zagen wij overal water op de straten komen en weldra kwam D. thuis, die ons 

aanraadde maar het noodigste naar boven te brengen daar hij vreesde, dat er ergens een 

doorbraak zou zijn, maar aan een andere kant dan waar het van nacht gevreesd werd. Wij 

togen dadelijk aan ’t werk, om eerst het allernoodigste naar boven te brengen wat later 

gevolgd werd door allerlei lichte meubelen enz. Intusschen was het water al harder en 

harder komen aanzetten; weldra in stroomen en later gelijk een waterval zoo hevig dat wij 

soms ons werk vergaten en met ontzetting naar de watermassa stonden te kijken. 

Japie vond het prachtig, had geen oogenblik angst en stond erbij te huppelen en te springen 

en riep dan af en toe: Opa en Oma komt U nu toch weer eens kijken zooveel water. Wij 

wilden onze kippen nog in het schuurtje dien te bergen, maar zij werden met de stroom 

meegevoerd tot achter in den tuin en zoo moesten wij al onze mooie kippen, 17 kippen met 

een haan, voor onze oogen zien verdrinken, och, wat vond ik dat vreeselijk: later waren wij 

toch maar blij, dat het dadelijk gebeurd was, want ook in het schuurtje waren ze toch 

verdronken.” 

Bron: https://www.mijnzuiderzee.nl/page/6791 

 


