
 
Help mee met het realiseren van een extra draaidag voor de korte speelfilm over de 
Oude Hollandse Waterlinie ‘Zondvloed’.   
 
Crowdfunding 

Doe mee aan de crowdfundingsactie op voordekunst.nl/projecten/9663-zondvloed-1. 

Doe een donatie om deze extra draaidag te realiseren en krijg er iets bijzonders voor 

terug. Onze uitdaging is om de emotionele impact van het Rampjaar 1672 op het doek te 

krijgen. De film wordt via verschillende kanalen verspreid zoals musea, sociale media, 

regionale omroepen, festivals ed.    

Team Zondvloed, Scenario & Regie - Nils Verkooijen 

 
Toelichting 
 
In 2022 bestaat de moeder der Linies ‘de Oude Hollandse Waterlinie’ 350 jaar. Om dit te vieren worden er nu al 
allerlei prachtige producten ontwikkeld in het kader van de erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie van de 
provincie Zuid-Holland. De ontwikkeling van deze korte speelfilm maakt hier onderdeel van uit.    

 
Zondvloed is een korte speelfilm(10 minuten) die het verhaal 

vertelt van jonge boerenzoon Sijmen in een historisch 

kantelpunt binnen onze geschiedenis. De totstandkoming van 

de Oude Hollandse Waterlinie in het Rampjaar 1672 en de 

verdediging die hiermee het gewest Holland geboden werd 

heeft de koers van de geschiedenis ingrijpend veranderd en 

ervoor gezorgd dat Nederland zijn eigen land kon blijven. 

Met deze film willen de filmmakers een kijkje in deze historie 

geven en een duidelijker beeld schetsen van de emotionele 

impact van deze gebeurtenissen op de boeren in dit gebied. 

Helaas komen ze nog geld te kort om een extra draaidag toe te 

voegen om de film ECHT heel representatief te laten zijn voor 

de gebeurtenissen rond de Oude Hollandse Waterlinie in het 

Rampjaar 1672 en de effecten die dit op het gebied en op heel 

Nederland heeft gehad. Ook voor de post-productie van deze 

extra draaidag komen ze helaas nog geld te kort. 

 

Lange afstands fietsroute door de Oude Hollandse Waterlinie 

www.struinenenvorsen.nl/oude-hollandse-waterlinie/waterlinie-

fietsroutes/etappes/ 

 

Zondvloed is een initiatief van de Stichting Struinen en Vorsen en is onderdeel van de erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie 

van de provincie Zuid-Holland mede ondersteund door de provincie Utrecht, de gemeenten Molenlanden, Krimpenerwaard, 

Gorinchem, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en het Prins Bernhard fonds in Utrecht en Zuid-Holland en stichting 

Bisdom van Vliet.  
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