100 jaar droge voeten;
De Watersnood van 1916 in
Purmerend
9 januari t/m 10 april 2016
De geweldige noordwesterstorm, die in de nacht
van 13 op 14 januari 1916 de golven hoog
opstuwt waardoor
de
Zuiderzeedijk
op
verschillende plaatsen breekt, zorgt ook in
Purmerend voor angstige en spannende dagen.
Het opdringende water zet de straten blank.
Vluchtelingen zoeken onderdak in hoger gelegen
delen van de stad, evenals het vee, dat uit de
wijde omgeving naar Purmerend wordt gebracht.
De overheid, militairen en burgerij werken
samen om de slachtoffers te helpen. Gelukkig breken de dijken van de Purmer en de Wormer niet waardoor
een grotere ramp Purmerend bespaard blijft.
Er wordt op verschillende plekken een waterkering aangelegd met kistdammen, waarin het water uit de stad
geloosd kan worden. In februari breekt deze waterkering en loopt de stad weer onder. Pas op 22 maart kan
Schuitemakers Purmerender Courant melden dat de hele gemeente met de aangrenzende Zuidpolder van het
overtollige water is bevrijd.
Joseph Coppens
De watersnood in Purmerend is vastgelegd door fotograaf Joseph Coppens. De expositie in het museum brengt
aan de hand van zijn foto’s het verhaal van de ramp in Purmerend in beeld. De foto’s zijn beschikbaar gesteld
door de Provinciale Atlas Noord-Holland.
Daarnaast geven de documenten van het Watersnoodcomité en het bijzondere dagboekje van de 12-jarige Jan
Zuidland, beide uit het Waterlands Archief, een beeld van hoe de ramp beleefd werd.
Activiteiten
Tussen 16 januari en 26 maart kunt u iedere zaterdag om 14.00 uur met een gids van het Gilde de
tentoonstelling bezoeken en aansluitend een wandeling maken langs de plekken waar het water een grote
impact had in de stad. Kosten € 2,50 p.p. (90 minuten, inclusief koffie/thee).
Ook kunnen er begeleide bezoeken voor schoolgroepen georganiseerd worden.
U kunt zich voor beide aanmelden bij:
Purmerends Museum
Kaasmarkt 20
1441 BG Purmerend
0299-472718
www.purmerendsmuseum.nl
info@purmerendsmuseum.nl

