
Het drama te Opijnen 
 

 “Vroeger had men nog echte koude winters,”  hoor je vaak zeggen door oudere mensen. 

En zo is het ook.  De laatste vier decennia hebben we veel zachte winters gehad. 

De winter van 1963 met Reinier Paping als winnaar van de Elfstedentocht, was zeer streng evenals 

die van 1940, 1941 en 1942 

Dit verhaal gaat over de winter van 1929, die ook zeer streng was. 

Wekenlang heeft de Waal dichtgevroren gelegen en hebben zware wagens de rivier gewoon kunnen 

oversteken. Vol spanning worden de berichten in de pers gevolgd over het kruien van het ijs. En nog 

meer belangstelling is er voor het openbreken van de rivier door de ijsbrekers, die langzaam maar 

zeker de rivier stroomopwaarts stomen. Ouderen onder ons zullen hun namen nog kennen omdat ze 

in latere jaren hun beulswerk nog vaker verrichtten. Het zijn o.a. de ‘Siberië’, ‘IJssel’ en ‘België’. 

Op 8 maart zijn zij te Zaltbommel, waar honderden mensen langs de kant het prachtig schouwspel in 

de nacht waarnemen en zaterdags gaat het door. Die middag 9 maart komt in Zaltbommel Hare 

Majesteit de Koningin een kijkje nemen met haar dochter prinses Juliana. 

Als op 12 maart in de morgen rond 10 uur het bericht over de dijken en uiterwaarden wordt 

verspreid, dat de ijsbrekers aankomen richting Opijnen, zorgt dat voor veel opwinding. Alleen de 

ouderen weten nog  van de ijsperiode van 1891, toen eveneens met ijsbrekers geprobeerd werd een 

vaargeul te maken. Die pogingen mislukten. In die dagen was er echter nog geen ‘Siberië’, die met 

gemak een voor ploegt in de met ijs bedekte rivier. 

De jongeren die alleen de verhalen van de ijsbrekers kennen zijn in hun schik als de rookpluimen uit 

de schoorstenen in de verte te zien zijn. 

Iedereen haast zich naar beneden om bij de rivier te zijn, die daar nog geheel bevroren ligt. Vreemd 

dat niemand er aan denkt dat de rivier kan gaan werken. De bejaarde Geertje Ballegoyen is 

opgetogen als zij de ijsbrekers puffend en dampend ziet aankomen en waarvan de neuzen soms 

lijken weg te zakken in het ijs. 

 

“Naar de kribben, daar kunnen we het nog beter zien”, roept iemand. En een groep mensen haast 

zich om daar te komen. Ook Geertje Ballegoyen met haar zoon en dochter en meneer Kleij die een 

winkeltje heeft in Opijnen. Met spanning kijkt men vanaf de krib naar de werkzaamheden van de 

ijsbrekers. Enkele roekelozen wagen zich zelfs op het ijs, hoewel dat wat broos is. Tot aan de rand 

van de vaargeul lopen niet allen jeugdige waaghalzen, maar ook ouderen. De voorzichtige mensen 

aan de kant spreken er hun afkeuring over. Op de krib verdringt men zich om het werk van de Siberië 

gade te slaan. Op dat moment stoppen de schepen en schreeuwt de bemanning naar de kant en 

tegelijk keren zij terug. 

Dan begrijpt men dat er onraad dreigt van de rivier. Bovendien hoort men heel hard kraken dat van 

onderen komt. Vlug roept iemand zijn dochter van de krib en stuurt haar naar huis. Hij waarschuwt 

ook anderen. Er ontstaat een wilde vlucht naar de oever. Nauwelijks is het meisje van de krib of een 

geweldig lawaai weerklinkt. Het ijs breekt en zet zich direct in beweging. Het is ontzettend wat er nu 

gebeurt. Metershoge en brede schotsen als basaltblokken zo dik worden letterlijk over de krib 

gesmeten. Met donderend geraas botsen en schuiven de schollen tegen en over elkaar en met dit 

lawaai vermengt zich de afschuwelijke tot in de ziel doordringende angstkreten van de mensen op de 

krib. Dan gebeurt er iets verschrikkelijks, terwijl men ijverig meehelpt de mensen van de krib af te 

halen komt er plotseling een reusachtige schots naar boven. Even staat hij rechtop, dan kantelt hij en 

slaat in zijn vaart Geertje Ballegoyen tegen de stenen krib. Haar 24 jarige dochter, die ook Geertje 



Ballegoyen heet, heeft nog de tegenwoordigheid van geest om haar moeder bij een hand te pakken, 

maar ook de dappere dochter wordt meegesleurd in de diepte. De 28-jarige zoon Hendrik probeert 

ook te helpen, maar wordt met geweldige kracht van de krib geslagen. Dit alles speelt zich in 

nauwelijks een seconde af. Jan Antonie van Ballegoyen, de vader die al 72 is, valt ook in het water 

maar kan op het nippertje gered worden. Maar de heer Kleij wordt het vierde slachtoffer.  

Honderden mensen zien het allemaal gebeuren. Bijna gek van angst lopen de dorpelingen heen en 

weer, niet wetend wat te doen. Totdat enkelen zich herpakken en met alle macht aan het 

reddingswerk beginnen. Honderden mensen in de uiterwaard raken ontroerd als een man er in slaagt 

mevrouw Ballegoijen en haar dochter uit een ijsmassa vandaan te halen. Hand in hand zijn zij de 

dood ingegaan en in dezelfde houding geeft de rivier hen verstijfd terug. Even later wordt de zoon 

opgevist. Het lichaam van de heer Kleij blijft onvindbaar. 

Op hetzelfde moment als het drama zich afspeelt, moeten de ijsbrekers ook de vlucht nemen voor 

het kruiende ijs. In razende vaart vlucht het convooi voor de hoge ijsschotsen uit en in enkele tellen 

had de ijsmassa zich over de gehel braeedte van de rivier in beweging gezet, alles vernielend wat op 

haar weg zou komen 

Op de dijk wordt het voorval druk besproken, overal staan groepjes mensen bij elkaar, de meesten 

huilen. 

In Opijnen, Varik en Heesselt heerst grote consternatie.  

Burgemeester Brouwers van Varik laat een onderzoek instellen 

De begrafenis is op zaterdag 16 maart. Om twee uur zou de droeve stoet van het sterfhuis 

vertrekken, maar het wordt veel later. Staande op de dijk ziet men lange files fietsers komen om 

getuige te zijn van deze uitvaart. Drie lijkkoetsen rijden voor. Op de dijk worden de paarden met 

rouwkrip omhangen terwijl de koetsiers de grote steken dwars op hun hoofd zetten en hun 

rouwkleren aantrekken. De paarden worden afgespannen en men draait de lijkwagens met 

mankracht op de smalle dijk. Dorpelingen stellen zich in rijen van twee op, zodat er een lange stoet 

ontstaat die de lijkstatie van Opijnen naar het kerkhof in Heesselt zal volgen.  

Men wacht op de vader en af en toe gaat de deur van het huis open en hoort men hem huilend 

schreeuwen van verdriet. Een buurman vertelt dat het zo al sinds dinsdag aan toe gaat. Diep 

ontroerd wordt men als de drie kisten stuk voor stuk uit een raam worden geschoven. Buiten worden 

zij overgenomen door familieleden, die de droeve last verder dragen. Vrouwen knielen huilend neer, 

mannen pinken een traan weg en kunnen hun ontroering nauwelijks beheersen. Als de laatste kist in 

een koets is gelegd komt de vader als een wrak naar buiten. Strompelend een huilend zoekt hij zich 

een weg naar boven op de dijk, met zijn hoofd in zijn handen. “Moeder, moeder”, roept hij telkens 

en de namen van zijn kinderen. Dan zet de stoet zich langzaam in beweging richting de begraafplaats. 

Zoals te doen gebruikelijk in deze dagen in onze dorpen, lopen alleen de mannen mee met de 

rouwstoet. De vrouwen blijven thuis. 

Om kwart over drie onder luid klokkengelui bereiken ze de begraafplaats, waar al honderden mensen 

aanwezig zijn. De kisten worden in één graf neergelaten. In het midden de kist van de moeder. 

Er zijn er teveel aanwezig om het goed te kunnen aanschouwen en zij die het toch beter willen zien 

klimmen in de bomen die op de begraafplaats staan. 

Hierna wordt het woord gevoerd door de heer Brouwers, burgemeester van Varik. Hij herdenkt de 

moeder als een steeds opgewekte en zorgzame vrouw, hij brengt hulde aan de kinderen die haar 

probeerden te redden. De koningin heeft hem opgedragen haar oprechte deelneming over te 

brengen aan de familie van de slachtoffers. Vervolgens spreken ds. Van Leeuwen van Ophemert en 

de heer Jonkers, burgemeester van Ophemert, waar dochter Geertje was geboren. Ook het dagelijks 

bestuur van de gemeente Varik is aanwezig.  

 



Deze gebeurtenis heeft lange tijd een stempel gedrukt op de samenleving. Nog vele jaren later sprak 

men over het ongeluk en over de begrafenis. 

De landelijke pers heeft hier ook vele malen over geschreven en uitvoerig het ongeluk beschreven. 

Het stond in de Telegraaf, de Leeuwarder Courant, het Nieuwsblad van Het Noorden, de Sumatra 

Post, enz. 

Het lichaam van de heer Kleij wordt op 9 april, dus vier weken later, door zalmvissers uit Haaften in 

hun zegen opgehaald. De begrafenis vindt plaats in Haaften. 

 

Alex Olzheim 

 

De foto’s zijn beschikbaar gesteld door Anneke Teunissen de achterkleindochter van Geertje van 

Ballegoyen, de moeder die verdronken is. 

 

 

 



 



 

 



 





 

 

 


