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Nieuwe tv-serie "Ik ben van 1953": Na 70 jaar nog volop 
verhalen over de Watersnoodramp 

 

Op 1 februari 2023 herdenken we dat we 70 jaar geleden getroffen werden door de Watersnoodramp. 
Omroep Zeeland en het Watersnoodmuseum bedachten daarom de "Ik ben van 1953"-campagne; met 
een speciale bus trokken we door het rampgebied op zoek naar voorwerpen met een verhaal over de 
Ramp. Op woensdag 14 december vanaf 17.15 uur is de eerste aflevering van 'Ik ben van 1953' te zien op 
Omroep Zeeland televisie. 
 
Pien de Looff  was 9 jaar toen ze in 1953 als door een wonder gered werd, zoals ze het zelf noemt.  
Ze is een van de mensen die naar de "Ik ben van 1953"-bus zijn gekomen. Het Watersnoodmuseum en 
Omroep Zeeland toeren vanaf november op woensdagen met de bus door het rampgebied, om 
voorwerpen op te halen met een herinnering aan de Ramp. Pien de Looff brengt een paardenmes, waarin 
haar vader het verhaal over haar redding heeft uitgesneden.  
Zij vertelt hierover in de eerste aflevering van 'Ik ben van 1953", die woensdag 14 december vanaf 17.15 
uur elk uur op tv te zien is bij Omroep Zeeland.  
 
Het verhaal van Pien de Looff  
Pien en haar oudere zus en vader en moeder woonden in Kortgene in 1953. In de nacht van 31 januari op 1 
februari moesten ze vluchten voor het water. Pien moest naar de molen rennen, maar werd door een golf 
van het weggetje bij de molen gerukt. Ze kwam in een haagje terecht. Als door een wonder verscheen de 
maan achter de wolken en werd de kleine Pien zichtbaar voor de molenaarsknecht, die haar uit het water 
geplukt heeft en onder zijn arm heeft meegenomen naar de molen.  
 
Succesvolle tour  
De "Ik ben van 1953"-tour van het Watersnoodmuseum en Omroep Zeeland levert verrassend veel 
bijzondere verhalen en voorwerpen over de Ramp op. Marc van Velzen, medewerker collectiebeleid van 
het museum, is dik tevreden. Relatief veel mensen komen met foto's, kunstwerken over Ramp, 
herdenkingsbordjes en -speldjes, een welkome aanvulling op de collectie van het museum. "Echt bijzonder 
vind ik de tinnen cowboy van Frans Loos uit Halsteren", aldus Van Velzen. Frans en de kinderen uit zijn klas 
kregen in 1954 hulppakketjes uit Amerika. In het pakket van Frans zat de tinnen cowboy met een brief met 
foto van een Amerikaans meisje. Met dat meisje heeft Frans nog jaren gecorrespondeerd.  "Zoiets hebben 
we nog niet in het museum. Het persoonlijke verhaal erbij maakt het extra speciaal".    
 
De afleveringen van "Ik ben van 1953" zijn op woensdagen te zien tot en met 25 januari; elk uur vanaf 
17.15 uur. Op 1 februari op de dag van de 70-jarige herdenking van de Watersnoodramp wordt er 
bovendien een special uitgezonden met de mooiste verhalen uit "Ik ben van 1953".   
 
 
 



 

 
 
 
 
De "Ik ben van 1953" - bus is nog twee woensdagen te bezoeken:   
 
14 december - Ons Dorpshuis, Poststraat 20, Nieuwerkerk  
21 december - Watersnoodhuis, Voorstraat 42, Stavenisse  
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Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Santbergen, 
samensteller achtergrondprogramma's Omroep Zeeland (06 54 77 63 60) 
 


