


1. De Smeepoortstraat

Hier stond 60 cm water, maar ook de
straten er omheen stonden blank.
Samen met het gebied buiten de stad
was het één wijde watervlakte.

2. Verwoeste muziekkoepel

De muziekkoepel uit 1910 werd weg-
gevaagd en de Buiten-Sociëteit zwaar
beschadigd. Houten onderdelen en
meubilair dreven tot bij het station.

3. De zeebeer bij de ijsbaan

De lage zeemuur werd over een
lengte van 30 m stuk geslagen. Deze
muur is aan de voet 3 m breed. Brok-
ken van 2 à 3 meter lang, 40 cm dik
en van 100 en 200 kg wer-den door
het water werden weggesmeten

4. De hoge zeemuur achter de Munt

Hier bezweek 40 m zeemuur. Aan de
voet is deze 2 m dik. Van de gevallen
gedeelten waren er brokken waaraan
de oude stenen nog zo vast zaten 
"als een muur".

5. Vijhestraat

Alle zijstraten vanaf de Bruggestraat
tot het Kerkplein alsmede het Achter-
om, de Kerksteeg en alle tuinen en
erven van de bewoners stonden
blank. 

6. De Donkerstraat

Midden in den nacht werden de bewo-
ners verrast door het water. In de
Donkerstraat, van de Marktzijde ge-
zien, stond 60 cm water. Oude Har-
derwijkers wisten het wel, de over-
kluisde Stadsbeek behoorde tot de
punten die het snelst onderliepen. 
De tuinen  stonden blank, zoodat vóór
en achter het water de huizen in-
stroomde. Er stond 25 tot tot 60 cm
water in de woningen. Pas in de
namiddag kon de schade worden
overzien. 

Op de foto is het water al zakkende.

7. Doorbraak bij de hoge zeemuur

De 250 m lange  en 6 m brede weg
van de Bruggepoort naar de Vispoort
is totaal weggeslagen. De zeemuur
heeft het geweld niet kunnen houden,
hij bezweek op verschillende punten.

8. Doorbraak Kromme Oosterwijk 14
 

Brokstukken op het plaatsje bij  de
woning Kromme Oosterwijk 14. Het
huisje van weduwe Foppen, welke
aan de binnenkant van de muur
stond, is grotendeels verwoest. 

9. Ravage Grote Oosterwijk 37

Het tegen de muur gebouwde huis van
Klaas Foppen, bewoond door 2 Belgi-
sche gezinnen, werd grotendeels ver-
nield. De bewoners waren tijdig ge-
vlucht. Pas om 3 uur ‘s middsags kon
men het huis weer bereiken.

10. De HK-46

DE HK-46 voer na de HK-90 uit om te
redden wat er te redden was. 
De HK-90 heeft de drenkelingen van de
gezonken Noordster gehaald.

11. Een sloep wordt vlot gemaakt

Onder het toeziend oog van velen gaat
een sloep naar de dobberende botters
om die veilig vast te leggen. Ver in zee
lag daar nog de gestrande Noordster
dat in de storm zijn roer had verloren. 

12. De Noordster” veilig voor de wal

De schipper had met behulp van  plan-
ken zijn gezin in de, boven het water
uitstekende, mast, omhoog gehesen.
Allen zijn gered door de dappere Har-
derwijker vissers. Hier ligt het schip
veilig aan de kade te Kampen.

13. Huisjes Havendam 16 en 18

Achter de molen was 10 m muur weg-
geslagen. Zware drijvende bomen, die
klaarlagen voor verzending, hebben
deze huisjes open geramd. De gevels
werden  ingedrukt en het muurwerk
kantelde over de straat. 

14. Ondergelopen Havenkade

Meerdere schepen hadden ook aan
lijzijde dreggen uitgebracht. Deze
ligplaats was door het Militair Gezag
aangewezen. De schade zou anders
groter zijn.

15. Een botter op de kade

Ondanks alle voorzorgen zien we hier
een botter van Sijmen Goosens, de
HK-117, op de Havenkade. Waar het
roer zat staat nu een dommekracht. In
de verte zien de draaiende molen.

16. Ondergelopen Bleek

De huizen links aan de Kuipwal ston-
den hoog en droog. De Bleek was één
waterzee. Het peil van de Bleekgracht
was 1 m gestegen. Om de huisjes
rechts te bereiken moest men tot
borsthoogte  door het water waden.  

17. Drijvende school

Links de Belgische houten school die
ging drijven. Het water zakt, maar 1½
m is niet zomaar weg. Van de verdron-
ken kippen kan nog een versterkende
soep worden getrokken. 




