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Sport: Tennis: 
 Libéma Open  

RTL GP: 24 Uur 
van Le Mans  

Studio sport  

TENNIS
De wereldtop bereidt zich in 
 Rosmalen voor op Wimbledon. 
Het Libéma Open is toe aan de 
halve fi nales bij de mannen en 
de vrouwen. De grasbanen zijn 
razendsnel, dus de servicekanon-
nen zijn in het voordeel.
15.00 • NPO 1 (NOS)

AUTOSPORT
De coureurs proberen tijdens 
de 24 uur van Le Mans zo veel 
mogelijk rondjes te rijden op het 
Circuit de la Sarthe. Een van de 
opvallendste deelnemers is de 
pas achttienjarige Nederlander 
Tijmen van der Helm.
15.00 • RTL 7

AUTOSPORT
De Ferrari’s hebben dit seizoen 
een abonnement op de eerste 
startrij. Max Verstappen begint 
zijn GP’s maar al te vaak achter 
een rode auto. In Bakoe is de mis-
sie voor de kwalifi catie duidelijk: 
nu wel de pole pakken.
23.15 • NPO 1 (NOS)  

I n 1932 deed Nederland de 
wereld versteld staan met 
de voltooiing van de Afsluit-

dijk. Met technisch vernuft had 
het de natuur bedwongen en 
– minstens zo belangrijk – be-
wezen dat er geen bloedige 
oorlog voor nodig is om land 
te veroveren. “Het was een 
prestigeobject”, zegt histo-
ricus/journalist Eva Vriend, 
 geboren in 1973 in de Noord-
oostpolder. “Europa was nog 
aan het bijkomen van de ver-
schrikkingen van de Eerste 
Wereldoorlog, waaraan Ne-
derland niet had deelgenomen. 
Met de Afsluitdijk werd inter-
nationaal grote sier gemaakt.”
Het besluit tot de aanleg van 
de Afsluitdijk werd in 1918 
 genomen. Tegelijkertijd begon 
het inpolderen van gebieden 
in het IJsselmeer. Voor de dui-

H uub  Stap el  p resenteert een v ierdel ige serie ov er de Z uiderz ee.  
D aarin ontmoet h ij  E v a Vriend,  sc h rij fster v an h et b oek  E ens 
g ing  de z ee h ier t ekeer,  waarop  de serie is geb aseerd.  

De getemde Zuiderzee

zenden mensen die voor hun 
broodwinning afhankelijk 
 waren van de Zuiderzee was 
echter nauwelijks aandacht.

Gedupeerd
In haar boek Eens ging de zee 
hier tekeer vertelt Vriend de 
verhalen van gedupeerde 
 families, die de basis vormden 
voor de serie. “De Zuiderzee-
geschiedenis was tot dan toe 
voornamelijk beschreven 
 vanuit het perspectief van 
ruimtelijke ordening. Maar 
welke impact had de afsluiting 
op gewone mensen? De gevol-
gen werken tot op de dag van 
vandaag door. Als historicus 
vind ik dat heel interessant.”
Door de ontzilting verdwenen 
vissoorten waar de kustbewo-
ners van leefden, zoals haring 
en ansjovis. Velen moesten een 

ander beroep vinden of 
 trokken weg. “De achterblij-
vers voelden zich aan hun lot 
overgelaten. Negentig jaar 
 later identifi ceren veel van 
hen in plaatsen zoals Urk en 
Volendam zich nog altijd sterk 
met die Zuiderzeecultuur. 
Ze voelen zich verbonden 
met botters en klederdracht. 
Ook de jongere generaties. 
Dat komt mede doordat het 
besluit van bovenaf is opge-
legd. Het wantrouwen in de 
overheid en buitenstaanders 
is toen ontstaan. Ze waren blij 
dat ze nu hun kant van het ver-
haal konden doen. Het voelde 
als een soort erkenning.”

Eens ging de zee hier 
tekeer
GESCHIEDENIS
20.40 • NPO 2 (MAX) 
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