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Aantal boeken Handtekening  

Ik wil het boek als volgt in mijn bezit krijgen:  
 Ik haal het op bij Het Trefpunt op 28 of 29 november (e 32,50).
 Ik haal het op bij Jan Schild, Kerkbuurt 175 (e 32,50). 
 Ik krijg het boek graag thuisbezorgd op Marken (e 36,50).
 Ik wil het boek toegezonden krijgen elders in Nederland (e 40,00).

De oplage is beperkt, dus bestel nu! 
Dit unieke boek mag in geen enkel Marker huis ontbreken.
Van LEVEN MET HET WATER worden slechts 1.000 exemplaren gedrukt. Wilt u dus 
verzekerd zijn van een of meer exemplaren, maakt u dan per boek € 32,50 over 
naar Stichting Mooi Marken op IBAN NL 56 KNAB 0723337306. Stuur dan ook een 
e-mail aan stichtingmooimarken@gmail.com onder vermelding van naam en adres 
en hoe u het boek wilt ontvangen. 
U kunt ook onderstaand formulier invullen en voor 1 november 2015 inleveren bij 
Jan Schild, Kerkbuurt 175 en bij het stoffenwinkeltje van Eefje Schipper (Buurt 2) of 
opsturen naar Stichting Mooi Marken, Kerkbuurt 180, 1156 BS Marken. 

U kunt uw boek(en) afhalen in Het Trefpunt, op 28 november van
19.00 - 22.00 uur en 29 november van 12.00 - 18.00 uur. Daarna kunt u het afhalen bij 
Jan Schild, Kerkbuurt 175 te Marken (telefoon 0299 - 601 255). 
Kunt u uw boek(en) niet afhalen, dan kan het boek op Marken bij u thuis bezorgd worden. 
De meerprijs is dan € 4,00 (totale kosten € 36,50 per exemplaar). Toezending is ook 
mogelijk elders in Nederland, de portokosten bedragen € 7,50 per exemplaar (totale 
kosten € 40,00 per exemplaar).

✁
Ik wil het boek LEVEN MET HET WATER van Jan Schild aanschaf fen:

Jan Schild

Hoog water op Marken, de watersnood van 1916

en andere overstromingen

WATERMET HET

LEVEN

Uniek boek
320 pagina’s, meer dan 

800 afbeeldingen

Beperkte oplage: 

bestel dus snel!
Zie achterzijde.  



Marken: geregeld overstroomd, nu het zwaarst getroffen
2016 wordt een breed opgezet herdenkingsjaar met als motto ‘100 jaar droge 
voeten’. Marken krijgt met dit boek de speciale aandacht die het verdient. 
Enerzijds omdat hier de meeste slachtoffers zijn gevallen, anderzijds omdat juist 
op Marken een overstroming eigenlijk niet bijzonder was - dit gebeurde minstens 
eenmaal per jaar. De Markers leefden met het water.

Een rijk geïllustreerde geschiedenis over water, mensen, 
nood en hulp
Naast een beschrijving van de overstromingen die Marken vanaf het ontstaan 
getroffen hebben, komt aan de orde hoe Markers met het hoge water omgingen. 
De kern van het boek wordt natuurlijk gevormd door de watersnood van 1916 in 
al zijn aspecten. Wat heeft er zich in de rampnacht van 13 op 14 januari 1916 
afgespeeld, waarom stond het water zo extreem hoog? Hoe kwam het dat zoveel 
huizen instortten en werden vernield en wie waren de slachtoffers? 

Boeiend is ook wat er na de overstroming gebeurde: het bezoek van koningin 
Wilhelmina en prins Hendrik, de landelijke berichtgeving en de liefdadigheid die 
op gang kwam. Hoe werd de hulpverlening georganiseerd, wat was de rol van de 
burgemeester en het gemeentebestuur? Aangrijpend zijn de persoonlijke verhalen 
die Jan Schild beschrijft, zoals de drie zusjes die verdronken, het echtpaar met 
twee jonge kinderen in een huis dat van zijn fundamenten werd geslagen en het 
meisje dat twee dagen na de ramp werd geboren en door koningin Wilhelmina als 
petekind werd aangenomen.

Afsluitend de tijd na 1916: welke oplossingen zijn er bedacht en welke plannen 
gemaakt om Marken beter te beveiligen? Plus een overzicht van de overstromingen 
tussen 1916 en 1932, het jaar dat Markers door de Afsluitdijk definitief droge 
voeten kregen. 

In LEVEN MET HET WATER beschrijft Jan Schild, historicus van Marken,

de geschiedenis van de bewoners van het voormalige eiland in relatie met 

het omringende water. Deze bijzondere uitgave van Stichting Mooi Marken 

ter gelegenheid van de herdenking van de watersnood van 1916 telt 

320 pagina’s en meer dan 800 illustraties.

Jan Schild
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Hoog water op Marken, de watersnood van 1916

en andere overstromingen

1916: een ‘vergeten’ watersnood vormt directe aanleiding
tot afsluiting Zuiderzee
In januari 2016 is het honderd jaar geleden dat het eiland Marken door een ernstige 
watersnoodramp werd getroffen. En niet alleen Marken overstroomde, maar vrijwel 
het hele Zuiderzeegebied en grote delen van Noord-Holland. Hierbij kwamen in 
totaal 21 mensen om waarvan 16 op Marken. Deze watersnood kennen maar weinigen, 
maar was van groot belang: ze gaf de aanzet tot aanleg van de Afsluitdijk in 1932. 


