
l'"'t,:'i 
"="a:.t 

e
,  , , f  ï

Het kindj e en de kat op de
wieg.(Kinderdij k)
Tekst en foto: Ruben A. Koman

In het huidige colLectieve geheugen staat de watersnoodramp van

1953 gegrift, maar in het middeleeuwse Nederland, toen de dijken re-
gelmatig doorbraken, moet de immense vloed van 4zr d'iepe indruk

hebben gemaakt en enorm tot de verbeelding hebben gesproken. Op

18 november van dat jaar overspoelde de Groote Waard bij Dordrecht.

Volgens het verhaal verdronken tweeënzeventig dorpen tijdens deze

Sint Elisabethsvloed. Niettemin gebeurde in deze bange dagen een

kleín mirakel: er spoelde een wieg aan land met een kind er in. Een

kat had de wíeg in evenwicht gehouden door van de ene op de andere

kant te springen. Waar de wieg aan de wal werd gehaald, heet

het nog attijd de Kinderdijk. Het katje spÍong van de wieg en rende

verdwaasd de dijk op. Volkomen uitgeput verdronk het dier alsnog in

Kinderdijk, bij Kattewiel.

De sage over de redding van een kindje in een wieg door een kat

wordt onder meer gekoppeld aan Kinderdijk en zou de dorpsnaam

verklaren. Waarschijnlijk is het verhaal pas in de negentiende eeuw

aan Kinderdijk gehecht, om de onduidelijke herkomst van de naam

uit te leggen. De naam van de dijk bij Alblasserdam bestond echter

rond t37o al, een halve eeuw vooÍ het wiegje kon aanspoelen. In weÍ-

ketijkheid heeft de naam te maken met de heer Van der Giessen, die

verantwoordelijk was voor Kinderdijk. Toen hjj in r:zo overleed kregen

zijn kinderen de onderhoudspticht. De bevolking sprak sindsdien van

de 'kinderen-dij k'.

In plaats van achttien tot twintig verdronken dorpen wordt in de

schriftelijke overlevering tweeënzeventig verdronken kerspelen

vermeld, om de natuurramp oudtestamentische proporties te geven.

En in plaats van rond de vierduizend slachtoffers werd a[ snel over

honderdduizend doden gesproken tijdens de Sint Elisabethsvloed.

Volgens Dordtse overIeveringen (voor het eerst opgetekend in de zes-
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tiende eeuw) bracht de kat het kindje bij (onder meer) de Spuipoort in

Dordrecht aan wa[. Het geredde meisje groeide op in de stad en kreeg

de naam Beatrix, de gelukkige. op lateÍe leeftijd zou het meisje trou-

wen met lakob Roeïom en een retabel, een bewerkt achterstuk van

een a[taa1 hebben besteld ter herinnering aan haar wonderbaarlijke

redding. Djt drietuik (uit ca. r49o) bevindt zich thans in het Rijksmu-

seum te Amsterdam. Velen meenden en menen af te stammen van

het meisje in de wieg. In de achttiende eeuw was het ene 'Vander-

hoeve' die vertelde af te stammen van het Dordtse meisje in de wieg,

en tot op de dag van vandaag is er een Dordtse familie die meent tot

het nageslacht te behoren van het kindje. Volgens een ander verhaal

zou een Duitse familie evenzo afstammen van een kind dat op exact

dezelfde wijze door een kat op een wieg werd gered.

Het volksverhaal over het aanspoelen van de wieg met kind ptus

Qeue[tteen op het'JIuit te'ltínderdijk uan het katje in de uÍeg
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kat komt tevens vooÍ in plaatsen als Amsterdam, Cadzand, Hou-
weningen (een dorp dat vergaan is tijdens de Sint Elisabethsvloed),

Kattendijke, Sneek, in Utrecht op de Neude (waar een gevelsteen

aan het verhaal herinnert), Winschoten, Sinswiirden en Suggenthal
(Duitstand). In Bergen (ttoord-HolLand) is er een muurschildering van
het voorval. Voor a[ deze verhalen geldt dat ze eens werden verteld
om hoop te geven in bange watersnooddagen.

Tussen Alblasserdam en Kinderdijk houdt een kleurrijke gevelsteen

op het Huis te Kinderdijk de sage in leven. In Kinderdijk herinnert een
afbeelding van het katje op de wieg, in het eerste kwartier van het of-
ficieuze wapen van de Belangenvereniging Kinderdijk, aan het volks-
verhaal. Het is te zien in een boventicht, en op opgehangen vlaggen
in het dorp. Voor buitenlandse toeristen, die Kinderdijk met name
aandoen voor de op de Werelderfgoedlijst voorkomende molens, is er
het prentenboek Katje, the Wjndmit[ Cat, waarin de sage met kleur-
rijke platen wordt herverte[d.
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