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$
$
Geheel$onze$Natie$erkent$het$dat$geen$ ramp$ooit$ons$dierbaar$
Vaderland$of$ een$deel$daarvan$ trof,$waarbij$de$Hoofdstad$niet$
steeds$ hare$ eereplaats$ handhaafde,$ als$ de$ eerste$ tot$ hulp$ en$
weldadigheid$bereid.$
$
De$ramp,$die$nu$ trof$zal$wel$de$ laatste$van$dien$aard$niet$zijn.$
Integendeel$klaagden$reeds$sedert$vele$jaren$de$meest$bevoegX
den$en$kundigsten$over$toenemende$bekommering$in$den$staat$
onzer$ rivierpolders,$ en$dringend$vereischte$ verbeteringen,$ die$
nooit$ tot$ stand$ kunnen$ komen$ zonder$ de$ levendige$ belangX
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stelling$ook$van$landgenooten$in$andere$gewesten.$En$kon$men$
onze$ ongelukkige$ streken$ voor$ goed$ uit$ den$ nood$ redden,$
gewis!$edelmoedige$Amstelaren$zoudt$gij$het$uwe$er$aan$willen$
toebrengen.$
$
Slechts$ruim$twee$jaren$in,$uw$midden$doorgebragt,$leerden$mij$
de$edelaardige$beginselen$kennen,$waarmede$vele$vermogende$
en$hooggeplaatste$personen$onder$u$bezield$zijn,$ja$ook$bij$den$
minderen$ stand$ heb$ ik$ eenen$ geest$ zien$ heerschen$ die$ mij$
hoogachting$inboezemde.$
$
Van$ zulke$ beginselen$ alleen$ is$ te$ wachten$ wat$ welligt$ meer$
duurzaam$in$den$nood$kan$voorzien.$
$
Toen$ men$ nu$ bij$ de$ jongste$ gebeurtenis$ dien$ schoonen$ geest$
weder$ krachtiger$ dan$ ooit$ zag$ ontwaken,$ en$ de$ uitoefening$
uwer$weldadigheid$weder$zag$bestuurd$door$die$voortreffelijke$
mannen,$wien$ gij$met$ zooveel$ regt$de$doelmatige$ aanwending$
uwer$liefdegiften$aanvertrouwt,$toen$rees$in$mij$de$gedachte$op$
dat$niemand$opregter$de$bekommeringen$der$bewoners$onzer$
oeverlanden$ ter$ harte$ kon$ nemen,$ dan$ zulke$ware$menschenX
vrienden$en$vaderlanders,$en$het$daarom$nuttig$kon$zijn$mijne$
opmerkingen$onder$hunne$aandacht$te$brengen,$door$die$op$te$
dragen$aan$de$Algemeene'Commissie$onder$u$ter$ondersteuning$
der$ Noodlijdenden$ door$ den$ Watersnood.$ Deze$ betuigt$ zich$
vereerd$door$mijn$aanbod,$maar$voegzamer$dunkt$het$haar,$dit$
bewijs$van$hoogachting$der$Hoofdstad$zelve$toe$te$brengen:$zij$
zelve$opent$mij$den$toegang$tot$uwe$waardige$VertegenwoordiX
gers,$ en$—$Uw$Gemeenteraad$aanvaardt$ zeer$heuschelijk$ in$U$
aller$naam$mijne$nederige$opdragt.$
$
Aanvaardt$ ook$ gij$ haar$ edele$ Amstelaren!$ als$ een$ ongeveinsd$
bewijs$ eener$ voorliefde$ voor$ U,$ die$ in$ den$ korten$ tijd$ mijns$
verblijfs$onder$U$een$diepe$plaats$nam$in$mijn$gemoed.$
$
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Mogten$ mijne$ opmerkingen,$ waar$ zij$ ook$ onvoldoende$
bevonden$ worden$ om$ het$ ware$ licht$ over$ het$ onderwerp$ te$
verspreiden,$ iets$ toebrengen,$ om$ tusschen$ u$ en$ uwe$ landgeX
nooten$ dat$ hoogste$ beginsel$ des$ waren$ levens$ te$ versterken,$
waarvan$ alleen$wezenlijke$ verbeteringen$ te$ wachten$ zijn:$ dat$
heerlijk$ beginsel$ dat$ sterker$ is$ dan$ de$ dood,$ de$ liefde$ die$ uit$
God$is!$
$
Was$zij$het$niet$die$u$ook$bij$dezen$ramp$tot$krachtige$hulpbeX
tooning$ drong?$ Was$ zij$ het$ niet$ die$ onzen$ meer$ dan$ ooit$
beminden$ Koning$ met$ moed$ bezielde$ om$ te$ midden$ der$
gevaren$ zich$ als$ een$ Vader$ onder$ zijne$ lijdende$ kinderen$ te$
begeven?$ Was$ zij$ het$ niet$ die$ op$ eene$ roerende$ wijze$ alle$
Nederlanders$tot$een$zelfde$doel$vereenigde$en$alle$scheidsmuX
ren$ voor$ eene$ wijle$ deed$ wegvallen?$ O$ mogt$ zij$ ze$ geheel$
vernietigen,$ en$ dat$ beginsel$ uit$ God$ alle$ Nederlanders$ aan$
elkander,$het$volk$met$zijnen$Koning,$zijn$edelaardige$bestuurX
ders,$ zijn$ waardige$ vertegenwoordigers$ immer$ naauwer$ te$
zamen$verbinden!$Dan$zouden$wij$Gods$zegen$nimmer$missen;$
dan$behoefde$men$aan$niets$te$wanhopen.$
$
Blijft$ gij$ haar$ kweken$ Amstelaren!$ en$ gij$ Hoofdstad!$ word$
steeds$meer$de$slagader$van$ innerlijk$ leven$en$welvaart,$gelijk$
gij$ dat$ van$ het$ uiterlijke$ zijt!$ Dat$ daartoe$ de$ zegen$ des$ AllerX
hoogsten$u$nimmer$ontbreke,$bidt$u$vuriglijk$toe$
$
Haaften,$1861.$
$

'
'''''''''''' '''''Uw'voormalig'stadgenoot,$

$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$J.$E.$G.$LANDRÉ.$
'
$ $
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!
VOORWOORD.$

$
__________!

$
$
De$ gesteldheid$ onzes$ lands,$ die$ oorzaak$ is$ der$ watervloeden,$
vereischt$ bij$ toeneming$weer$ aller$ aandacht$ en$ belangstelling.$
De$ toekomst$ toch$bedreigt$ zigtbaar$met$meer$ gevaar$ en$ nood$
van$die$zijde,$waarin$noodzakelijk$beter$moet$voorzien$worden.$
Op$ dit$ laatste$ bestaat$ dan$ ook$ wel$ hoop;$ maar$ —$ zullen$ de$
maatregelen$ die$ vereischt$ worden$ in$ tijds$ gevonden$ en$ in$
toepassing$gebragt$worden,$en,$zullen$zij$zooveel$mogelijk$allen$
bevredigen,$ dan$ moet$ eerst$ de$ belangstelling$ meer$ algemeen$
levendig$worden,$dan$moet$zooveel$mogelijk$ieder,$die$daartoe$
in$ de$ gelegenheid$ is,$ kennis$ nemen$ van$ den$waren$ stand$ van$
zaken,$en$zich$op$de$hoogte$trachten$te$stellen$om$dien$toestand$
zoowel$ als$ ook$ de$ middelen$ om$ daarin$ te$ voorzien$ juist$ te$
beoordeelen.$ Immers$ zijn$ de$ tijden$ van$ het$ Provincialisme$
voorbij;$ Nederland$ laat$ Gelderland$ niet$ over$ aan$ zijnen$ nood,$
het$helpt$met$ruime$ondersteuning,$het$helpe$ook$met$raad$en$
met$duurzame$voorziening$zooveel$dat$kan.$
$
Uitnemend$leiden$tot$zoo$juiste$beoordeeling:$wetenschappelijX
ke$toelichting$van$den$toestand$en$volledige$statistiek,$gelijk$die$
bij$ den$watervloed$van$1855$ in$het$doorwrochte$werk$van$de$
Heeren$ Sloet$ en$ Fijnje$ gegeven$ zijn,$ waarvan$ de$ keurig$
bewerkte$kaarten$ook$bij$deze$beschouwing$veel$dienst$kunnen$
bewijzen,$ gelijk$ zij$ het$ schrijver$ dezes$ deden.$ Het$ werk,$ op$
nieuw$ door$ de$ uitgevers,$ de$ H.$ H.$ G.$ J.$ en$ D.$ A.$ Thieme$ te$
Arnhem$ geheel$ ten$ voordeele$ der$ noodlijdenden$ aangeboden,$
verdient$ook$bij$deze$en$later$te$wachten$overstroomingen$nog$
ruime$ aanbeveling.$ Te$ vergeefs$ zagen$wij$ tot$ nog$ toe$ naar$ de$
aankondiging$eener$dergelijke$beschrijving$uit.$Zij$ zou$ons$het$
overzigt$over$de$gebeurtenis$bespaard$hebben,$en$geleverd,$wat$
men$ hier$ wegens$ gebrek$ aan$ gelegenheid$ en$ relatien$ niet$
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verwachte.$ Eerst$ dient$ evenwel$ de$ zaak$ zelve$ eenigzins$
beschouwd$ te$ worden$ eer$ wij$ onze$ opmerkingen$ daarbij$
maken.$ De$ lezer$ beoordeele$ het$ alles$met$ toegenegenheid$ die$
bescheidenlijk$wordt$ingeroepen.$
$

__________!
$
$ $
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!
OPMERKINGEN!

!
!
!

bij$den$
!
!
!

WATERVLOED!
$

van$1861.$
$

__________!
$

$
I.$

DE$GEBEURTENIS$ZELVE.$
$
Het$ jaargetij$ dat$ de$ rijken$ in$ concertX$ en$ balzaal$ vergadert$ en$
iederen$wel$ gezeten$ stedeling$ het$ genot$ des$ gezelligen$ levens$
verhoogt,$ bereidt$ aan$ een$ deel$ onzer$ landgenooten$ somtijds$
een$ droevig$ lot.$ Wie$ zijne$ woonplaats$ heeft$ in$ die$ gedeelten$
onzes$ vaderlands,$ die$ ontwoekerd$ zijn$ aan$ de$ baren,$ en$ nog$
aanhoudend$ door$ kunstweringen$ tegen$ hunne$ woede$ beX
schermd$moeten$worden,$ die$ ziet$ dan$ vaak$met$ een$ beklemd$
gemoed$ de$ oplossing$ van$ sneeuw$ en$ ijs$ tegen.$ Reeds$ lang$
vooruit$en$op$verren$afstand$van$de$plaats$zijner$woning$wordt$
het$ lot$ voor$ een$ groot$ deel$ voorbereid,$ dat$ later$ hier$ beslist$
wordt.$
$
De$ stroomen$ die$ in$ hooger$ en$ zuidelijker$ gelegen$ landen$
hunnen$ oorsprong$ nemen$ en$ tienmaal$ grooter$ gebied$ doorX
trekken,$ eer$ zij$ door$ ons$ landje$ hunnen$ overvloed$ in$ de$ zee$
ontlasten,$ ontvangen$ op$ dien$ togt$ van$ regterX$ en$ linkerzijde$
een'$grooten$toevoer$van$water.$In$onze$streken$een$stroombed$
intredende,$ dat$ minder$ hellend$ afloopt,$ waardoor$ hunne$
natuurlijke$ afvloeijing$ aanmerkelijk$ wordt$ vertraagd,$ kunnen$
zij$ geen'$ onmatigen$ toevoer$ noch$ groote$ belemmeringen$
ondergaan,$ of$ zij$ treden$ buiten$ hunne$ oevers.$ Valt$ dan$ de$
winter$regelmatig$in,$laat$de$vorst$zich$het$eerst$op$de$hooggeX



$ 9$

bergten$ gevoelen,$ dan$ verstijven$ de$ bronnen,$ en$ de$ rivieren,$
geen$ toevoer$ ontvangende,$ houden$ slechts$ een'$ lagen$ waterX
stand.$Dat$is$veelal$het$geval$tegen$den$winter.$Ontstaat$er$dan$
allengs$ drijfijs,$ dan$ schuift$ dit$ tegen,$ en$ in,$ en,$ naar$ mate$ er$
meer$drift$ is,$ ook$op$ elkander,$ en$—$het$ zet$ zich$ vast,$ achterX
eenvolgens$ van$ beneden$ (gelijk$men$ zegt)$ naar$ boven,$ of$ van$
uit$ onze$ lage$ mondingsXlanden$ naar$ de$ hoogere$ oorden$ der$
bronnen.$Bij$matigen$waterstand$dichtgevrozen,$ is$ eenige$was$
in$ het$ water,$ die$ bij$ den$ invallenden$ dooi$ tegen$ het$ voorjaar$
ontstaat,$voldoende$om$het$ijs$op$te$ligten,$te$doen$scheuren,$en$
allengs$door$sterker$drift$voort$te$stuwen$en$te$doen$afdrijven,$
alhoewel$ dit$ altijd$ met$ min$ of$ meer$ geweld$ van$ stroom$ en$
ijsgang$gepaard$gaat.$
$
De$natuur,$die$in$stof$en$werking$zoo$verscheiden$als$regelmaX
tig$is,$levert$ook$op$dit$gebied$zoo$verschillende$verschijnselen$
op,$ dat$ de$ ervaring$ den$ mensch$ genoeg$ heeft$ geleerd$ dat$ hij$
hier$ hare$ gangen$ vooruit$ niet$ volkomen$ berekenen$ kan.$
Nergens$ heerscht$meer$ verscheidenheid$ van$ temperatuur,$ d.i.$
van$ koude$ en$ warmte,$ vorst$ en$ dooi$ dan$ in$ die$ bergstreken,$
waar$ onze$ rivieren$ haren$ eersten$ en$ grootsten$ toevoer$ van$
water$ontvangen.$
$
Wanneer$ in$ 't$begin$van$den$winter$de$zwoelte$ in$de$dalen$de$
overhand$ behoudt,$ over$ de$ koude$ van$ 't$ hooggebergte,$ —$
wanneer$ daarenboven,$ in$ die$ deelen$ van$ Zwitserland$ en$
Frankrijk,$ door$ welke$ het$ stroomgebied$ onzer$ rivieren$ ligt,$
sneeuwvallen$ en$ wolkbreuken$ plaats$ hebben,$ of$ slechts$
overvloedig$ regen$ en$ sneeuw$ in$ gewone$ buijen$ valt,$ dan$
kunnen$onze$rivieren$boven$mate$zwellen;$en$eer$die$overvloed$
van$water$herwaarts$is$afgevloeid,$zijn$afstand,$zoo$van$tijd$als$
plaats,$meer$dan$voldoende,$om$ze$ons$in$onzettende$ijsmassa's$
toe$ te$ voeren.$Wordt$ die$massa$ van$water$ of$ ijs,$ vooral$ van$ 't$
laatste,$ in$ zijn$ gewone$ ophoping$ en$ vertraging$ nog$ meer$
belemmerd$en$ingesloten,$dan$kan$'t$niet$anders$of$die$bedwonX
gen$ vloeden$ moeten$ verbolgen$ losbarsten,$ zich$ een$ doortogt$
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banen$waar$hun$geen$bedding$gelaten$of$bereid$was,$ en$—$zij$
rigten$ te$ grooter$ verwoesting$ aan,$ naar$ mate$ hun$ stand$
onnatuurlijker$ was,$ naar$ mate$ het$ veld$ waarop$ zij$ zich$ neX
derstorten,$nog$ lager$ ligt$dan$hunne$eigene$bedding.$Ligt$doen$
zich$ hierbij$ nog$ omstandigheden$ voor$ die$ deze$ gevaren$ nog$
aanmerkelijk$ vermeerderen,$ gelijk$ de$ geschiedenis$ der$
watervloeden,$ ook$ van$ dezen$ laatsten,$ ons$ overvloedig$
aantoont.$
$
$
Het$jaar$1861$scheen$in$den$staat$der$rivieren$en$de$verschijnX
selen$ van$ den$ winter$ wel$ eene$ uitzondering$ op$ den$ regel,$ en$
was$ dat$ inderdaad$ in$ vele$ opzigten,$ en$ toch$ konden,$ bij$ nog$
andere$even$mogelijke$verschijnselen,$de$uitwerkselen$nog$veel$
verschrikkelijker$zijn$geweest.$
$
Zoo$ karig$ de$ zomer$ van$ 1859$ onze$ rivieren$ van$ water$ had$
voorzien,$ toen$ er$ weken$ lang$ op$ den$ Rijn$ en$ de$ Lek$ geen$
toereikend$ water$ voor$ onze$ scheepvaart$ was,$ zoo$ buitengeX
woon$hoog$bleef$de$stand$des$waters$den$ganschen$zomer$van$
1860.$ Buitengewoon$ hoog$ stonden$ onze$ rivieren$ nog$ bij$ het$
invallen$ van$ den$ winter.$ Te$ vergeefs$ had$ men$ uitgezien$ naar$
tijdigen$ van$ vorst$ in$ de$ hoogere$ landen,$waarmede$dan$ gewis$
aanmerkelijke$val$op$onze$rivieren$gepaard$gaat.$Alleen$de$Lek$
en$ IJssel$ hadden$ eenen$ matigen$ stand;$ Maas$ en$ Waal$ waren$
hoog$ boven$ de$ oevers$ der$ gewone$ bedding$ gestegen:$ de$
uiterwaarden$waren$allen$overstroomd:$van$dijk$tot$dijk$stond$
de$ reeds$ hooge$ stroom,$ en$met$ groote$ bekommering$ zag$men$
den$ vollen$ winter$ te$ gemoet.$ Tegen$ het$ laatst$ van$ December$
omtrent$Kerstijd,$vroor$het$vrij$streng,$en$op$het$stroomgebied$
van$ Rijn,$ Maas$ en$ Moezel$ tot$ ver$ van$ hier,$ vormde$ zich$ het$
drijfijs,$ dat$ ons$ later$ zou$ worden$ toegevoerd.$ In$ Zwitserland$
was$er$daarbij$ veel$ sneeuw$gevallen,$die,$hij$het$ zachte$weder$
dat$daar$bleef$heerschen,$in$de$valleijen$smolt,$en$bij$het$ijs$dat$
lager$ af$ gevormd$werd$ en$ den$ reeds$ hoogen$ waterstand,$ ons$
nog$een$geduchten$ toevloed$van$water$bereidde.$De$Maas$had$



$ 11$

in$de$omstreken$van$Maastricht$reeds$vele$velden$overstroomd,$
de$Moezel$bij$Trier$een$ongekende$hoogte$(17$vt.)$bereikt,$toen$
men,$ ook$ daar$ reeds$ in$ het$ begin$ van$ Januarij$ hoopte,$ dat$ de$
ingevallen$ vorst,$ den$ toevloed$ zou$ verminderen.$ In.$ de$ lagere$
streken$was$de$vorst$blijven$aanhouden,$ zoodat$het$ laatst$ van$
December$ons$een$massa$beide$van$ijs$en$water$aanvoerde,$die$
zonder$voorbeeld$waren.$1)$
$
Ziedaar$dan$eenige$aanwijzing$van$oorzaken,$die$geen$anderen$
toestand$ voor$ onze$ Nederlandsche$ stroomen$ konden$ voorbeX
reiden,$dan$dien$wij$beleefd$hebben.$
$
Den$26en$en$27en$vermeerderde$het$drijfijs$allerwege.$Den$27en$
zette$het$zich$hoog$op$de$Maas$te$Grave;$den$30en$op$de$Lek$bij$
Vreeswijk;$den$1en$Januarij$aan$den$Roodvoet$boven$Wijk,$en$op$
de$benedenXMaas$bij$Dordrecht;$ den$2en$ op$vele$punten$op$de$
benedenXMaas$ en$ Merwede$ bij$ Charlois,$ IJsselmonde,$ GorinX
chem,$ alsmede$ op$ den$ IJssel$ bij$ Westervoort;$ en,$ behalve$ de$
stopping$ aan$ den$ Roodvoet,$ die$ zich$ nogthans$ zonder$ groote$
schade$weder$ ontbonden$ heeft,$ ging$ het$ zetten$ van$ het$ ijs$ op$
die$deelen$onzer$rivieren$geleidelijk$voort.$
$
Maar$wat$er$op$de$Waal$plaats$had,$was$door$geen$mensch$ooit$
beleefd,$ gelijk$ook$de$geschiedboeken$ons$ook$geen$voorbeeld$
daarvan$aanwijzen,$dat$namelijk$met$het$ontstaan$en$vastzetten$
van$het$ijs,$zulle$een$ontzaggelijke$toevloed$van$water$gepaard$
ging.$ Zag$ men$ dat$ meermalen$ bij$ het$ losgaan,$ dan$ was$ het$
meest$slechts$voor$korten$tijd,$en$ook$dan$nooit$zonder$gevaar,$
maar:$ —$ "als$ de$ stroom$ zoo$ hoog$ gaat' zitten,$ dan$ weet$ de$
goede$ Hemel$ wat$ er$ van$worden$moet$ als$ zij$ weder$ losgaat":$
dat$ hoorde$ men$ telkens;$ het$ gevaar$ steeg$ van$ oogenblik$ tot$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
1$De$tafel$der$thermometerstanden$hier$achter$gevoegd,$welwillend$verschaft$
door$ den$ Hoogleeraar$ Buijs$ Ballot$ te$ Utrecht,$ wien$ daarvoor$ openlijk$ dank$
betuigd$zij,$kan$ons$dat$belangrijk$verschil$van$temperatuur$aanwijzen.$
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oogenblik,$ doch$ verwezenlijkte$ de$ vrees,$ zonder$ het$ gehoopte$
uitstel$te$verleenen.$
$
Tot$kort$bij$den$kruin$van$den$dijk$stormt$daar$langs$dorpen$en$
waarden,$ de$ breede$ vloed$ overladen$ met$ ijsschotsen,$ en$ de$
geduchte$ vaart$ van$ den$ stroom,$ schijnt$ het$ ijs$ te$ verhinderen$
zich$ te$ zetten.$ Bij$ lageren$waterstand$ vertraagt$ de$ stroom$ ligt$
als$ hij$ vol$ ijs$ geraakt.$ Nu$ is$ het$ of$ hij$ alles$wil$ overstelpen$ en$
vermorselen$ eer$ hij$ tot$ staan$ komt:$ daar$ zit$ een$ vaart$ in$ die$
vreesselijke$massa$die$u$doet$beven.$Wee$als$er$iets$in$den$weg$
komt!$
$
Bejaarde$ varensgezellen$ aan$ de$ Waal,$ die$ meermalen$ het$
hagchelîjk$ punt$ hadden$ waargenomen,$ waar$ stoornis$ in$ den$
ijsgang$ pleegt$ te$ ontstaan,$ hadden$ reeds$ bedenkelijk$ hunnen$
blik$gewend$naar$de$engte$tusschen$Dalem$en$Loevestein.$Daar$
langs$die$grimmige$veste$gaat$wel$een$felle$stroom,$die$dienen$
zou$bij$ 't$ losgaan$der$rivier;$maar$nu$het$ lager$af$onbewegelijk$
zit,$kan$die$stroom$niet$anders$dan$opstuwen;$iets$hooger$liggen$
ondiepten,$ waarover$ het$ ijs$ maar$ zelden$ wil$ schuiven.$ En$ ja!$
men$ ziet$ het$ aan$ het$ zijdelings$ opstuwen$ tegen$ den$ dijk$ te$
Vuren;$ —$ men$ ziet$ het$ nog$ meer$ aan$ den$ hand$ over$ hand$
toenemenden$was,$dat$het$daar$"verkeerd$gaat".$Het$is$alsof$het$
ijs$ uit$ den$ grond$ opkomt,$ zoo$ rijst$ de$ dam$ veel$ meer$ dan$
manslengte$boven$de$oppervlakte$van$den$stroom.$
$
Den$ 3en$ was$ het$ ijs$ voor$Woudrichem,$ nu$ vast,$ dan$ weder$ in$
beweging;$doch$bleef$ ten$ laatste$ liggen.$Het$Munnikenland,$de$
westelijkste$ of$ laagste$ uithoek$ van$ de$ Bommelerwaard,$ 330$
bunders$ groot,$ en$ slechts$ door$ zomerkaden$ omringd,$ liep$
allengs$ onder.$ Den$ 4en$ stroomde$ de$ Waal$ er$ over$ heen$ en$
vloeide$achter$Loevestein$om$met$de$Maas$gelijk.$Nu$vormt$zich$
daar$ een$ vreesselijke$ plas,$ eene$ bijna$ onafzienbare$ ijszee,$ die$
het$gevaar$over$eene$verre$uitgestrektheid$verspreidt.$Rijswijk,$
Giessen$ en$ Andel,$ op$ den$ linker$ Maasoever;$ Dalem,$ Vuren$ en$
Herwijnen,$op$den$regter$Waaloever,$verkeeren$in$nood$en$zijn$
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ijverig$in$'t$aanbrengen$der$noodweringen;$maar$daar$tusschen$
in,$ Brakel$ en$ Pouderoijen,$ van$ voren$ en$ aan$ beide$ zijden$
bestookt;$ gene$ hebben$ slechts$ éénen$ oever$ te$ verdedigen;$
Brakel$ en$ Pouderoijen$ hebben$ 13,800$ ellen$ dijk,$ overal$ aan$
gevaar$blootgesteld.$Brakel$vooral$ligt$op$den$hevigsten$aanval$
aan$de$Waalzijde;$het$ongelukkige$Brakel,$—$dat$ in$12$ jaren$4$
overstroomingen$onderging$en$altijd$als$op$de$buitenpost$staat,$
—$daar$beeft$men$bij$hetgeen$aanstaande$ is.$Tegen$den$avond$
van$den$4en$Januarij,$ging$het$reeds$over$de$kruin$van$den$dijk.$
Een$bangen$
nacht$ bragt$ men$ door;$ alleen$ zieken,$ stokouden$ en$ kinderen,$
geven$zich$aan$de$rust$over$en$verlaten$zich$op$de$bewaking$der$
overigen.$Met$de$uiterste$inspanning$werken$mannen,$vrouwen$
en$al$wat$arbeiden$kan$aan$de$noodwering;$de$strenge$vorst,$die$
de$ dijken$ als$ tot$ rotsen$ heeft$ bevrozen,$ moge$ voor$ een$ paar$
uren$ de$ bovenkorst$ voor$ afspoelen$ bewaren,$ zij$ bemoeijelijkt$
ook$de$verwering$grootelijks;$want$overal$is$het$spiegelglad,$en$
men$kan$geen$postje$in$den$grond$krijgen$zonder$zware$ijzeren$
bouten,$met$alle$kracht$ in$den$grond$gedreven;$de$uitgestrektX
heid$dijks,$die$bewaakt$en$zoo$bearbeid$moet$worden$is$te$groot$
om$overal$ genoeg$ verdedigd$ te$ kunnen$worden;$ en$ ózoo$men$
dit$ al$ kon,$ en$ deed$ zoo$ goed$ als$ 't$ immer$mogelijk$ ware,$ zóó$
verbolgen$stroom,$zóó$ontzaggelijk$gewigt$en$persing$van$water$
en$ijs,$moest$ook$verdubbelden$tegenstand$eindelijk$verijdelen.$
Al$banger$en$banger$wordt$het$op$de$bedreigde$punten,$en$men$
begint$ die$ te$ ontvlugten.$ Gelukkig$ nog,$ geeft$ in$ den$ voornacht$
de$heldere$sterrenhemel,$en$na$2$ure$de$opgekomen$maan$licht$
genoeg$ om$ te$ zien$ waar$ men$ gaat,$ want$ men$ baadt$ er$ op$
sommige$ punten$ tot$ de$ knieën$ toe$ door$ het$ overstroomende$
water.$ Alleen$ bij$ de$ kom$ van$ het$ dorp$ zijn$ nog$ een$ paar$
honderd$ ellen$ van$ den$ dijk$ droog:$ derwaarts$ vlugt$ alles$ heen,$
en$sleept$er$in$de$haast$naar$toe$wat$men$vooral$behouden$wil.$
Daar$waggelen,$daar$storten$reeds$hier$en$daar$de$woningen$die$
aan$ den$ binnenkant$ van$ den$ dijk$ staan,$ ondermijnd$ door$ den$
feilen$stroom$en$bestormd$door$zware$ijsschotsen;$daar$gaan$er$
weder$en$telkens$meer$en$eindelijk$omtrent$half$vier$ure$in$den$
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morgen$van$den$5en$ Jannuarij$ ontwaart$men$het$bulderen$van$
den$ inbarstenden$ vloed,$ die,$ met$ schrikbarend$ geknars$ en$
gewoel$ van$ kantelende$ en$ over$ elkander$ stormende$ schotsen,$
naar$binnen$ schiet,$ eerst$ regt$op$ landwaarts$ in,$ om$straks,$ als$
de$ kolk$ bijna$ gevuld$ zal$ zijn,$ ook$ zijdewaarts$ zijne$ woede$ te$
rigten.$ Nergens$ zag$ men$ later$ zulke$ sporen$ van$ geweld,$ ook$
rugwaarts$ door$ den$ wederkeerende$ stroom$ aangerigt.$ Een$
lange$ rei$ van$ reeds$ krachtige$ jonge$ boomen$ lag$ geheel$ plat,$
schuin$achterwaarts$en$allen$evenwijdig$in$dezelfde$rigting.$
$
En$ toen$ alles$ gelijk$ gevloeid$ was,$ ging$ de$ vloed$ met$ dien$
vreesselijken$ ijsgang$ en$ in$ dollen$ vaart$ niet$minder$ dan$ in$ de$
volle$ rivier,$ door$ geheel$ den$ polder$ heen,$ vreesselijke$ schade$
aanrigtende$ aan$ alles$ wat$ hem$ in$ den$ weg$ stond,$ vooral$ aan$
boomgaarden,$waarvan$zelfs$de$stammen$uitgerukt$en$medegeX
sleept$werden.$
$
Behalve$ de$ grootste$ breuk$ boven$ het$ dorp,$ die$ 216$ ellen$ lang$
was,$ vielen$ er$ nog$ twee$ kleinere$ gaten$ benedenwaarts;$ zij$
vormden$ echter,$ gelijk$ ook$ de$ groote$ doorbraak,$ geen$ diepe$
kolken.$
$
Inmiddels$was$men$den$5en$te$Pouderoijen,$aan$de$andere$zijde$
van$den$polder,$ in$zorg$over$de$mogelijke$hoogte$die$de$vloed$
bereiken$zou.$Niemand$had$verondersteld,$dat$deze$alle$vorigen$
zoo$ ver$ zou$ te$ boven$ gaan.$ Maar$ de$ vloed$ stijgt,$ en$ stijgt$ al$
hooger$en$blijft$ steeds$ziender$oogen,$gelijk$men$zegt,$wassen,$
tot$dat$alle$huizen,$de$hoogst$gelegene$niet$uitgezonderd,$in$het$
water$ staan.$ Reeds$ gaat$ het$ over$ den$ dijk,$ en$ stort$ zich$ in$ de$
Maas,$die$nog$iets$lager$is;$maar$de$vloed$stroomt$met$zulle$een$
geweld,$dat$het$verval$zich$vereffent.$Ras$is$er$geen$droog$plekje$
meer$ boven$het$water$ zigtbaar,$ en$ nog$ is$ daar$was,$ nog$ altijd$
was.$Alles$schoolt$bijeen,$tusschen$de$hechtste$gebouwen:$daar$
buiten$vertrouwt$men$zich$niet$meer,$men$vreest$dat$de$dijk$die$
alleen$ aan$het$ opkaren$ van$den$ stroom$nog$ zigtbaar$ is,$ onder$
de$ voeten$ zal$ wegzinken.$ Daar$ staat$ men$met$ de$ notabelsten$
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der$ gemeente$ in$ het$ midden,$ met$ vragende$ blikken$ elkander$
aanziende,$terwijl$vrouwen$en$kinderen$niet$doen$dan$gillen$en$
schreijen,$ en$de$vraag$die$men$uit,$ is$bij$ allen:$ "lieve$God!$wat$
zal$er$nu$van$ons$worden?"$Hier$is$gelukkig$de$dag$op$zijn$volle$
hoogte,$en$men$kan,$in$het$hagchelijkst$tijdstip,$goed$van$zich$af$
zien.$Naar$één$punt$rigten$zich$aller$oogen,$'t$is$het$huis$van$den$
Heer$Mr.$Viruly$van$Pouderoijen:$dat$staat$nog$even$boven$het$
water$uit.$De$rentmeester$heeft$den$sleutel,$en$op$aandrang$der$
aanzienlijksten$vooral$ van$den$predikant$ (wiens$ toestand$hier$
zoo$ ligt$ niet$ te$ houden$was)$ die$ zich$ verantwoordelijk$ stellen$
voor$alle$schade,$wordt$het$huis$ontsloten,$en$biedt$een$toevlugt$
ruim$ genoeg$ voor$ allen.$ Eindelijk$ komt$ er$ eenige$ val$ in$ het$
water,$nadat$het$zich$een$doortogt$door$den$dijk$heeft$gebaand,$
die$ nu$ bijna$½$ uur$ gaans$ beneden$ het$ dorp,$ van$ binnen$ naar$
buiten$ afgespoeld$ is,$ en$ later$ 20$ voet$ diep$ is$ uitgeloopen.$
Onafzienbaar$ is$de$vlakte$die$daar$nu$volgepakt$ ligt$met$ ruwe$
schotsen,$ die$ even$ als$ op$ den$ vollen$ stroom$ zich$ allengs$
vastzetten,$ en$ over$ huizen$ en$ boomgaarden$ en$ alles$ heen$ een$
vasten$vloer,$als$een$muur$van$ijsbanken$vormt.$Daar$achteraan$
stijgt$al$weder$het$water,$zoodra$het$ijs$bevangen$is,$en$bedreigt$
al$ weder$ hooger$ op$ gelegen$ plaatsen$ met$ hetzelfde$ gevaar.$
Zuilichem$ ligt$ aan$ de$ beurt,$ tenzij$ het$ tegenover$ gelegen$
Herwijnen$mogt$bezwijken. $
$
De$dag$der$rust,$Zondag$den$6en$is$een$dag$van$bange$onrust$en$
ongewoon$ drokken$ arbeid.$ De$ kerken$ zijn$ meest$ verlaten,$ of,$
terwijl$men$ daar$ buiten$ drok$ in$ de$weer$ is,$ gaat$ daar$ binnen$
een$vurig$gebed$op$om$behoud,$waar$ 't$kan,$om$ leniging$waar$
de$ ramp$ reeds$ trof,$ of$ nog$mogt$ treffen.$ Nu$ zijn$ het$ grootere$
polders$die$bedreigd$worden:$het$geldt$den$ganschen$TielerX$of$
den$Bommelerwaard;$maar$de$uitgestrektheid$dijk$is$betrekkeX
lijk$kleiner,$de$bevolking$beter$in$staat$dien$overal$te$bewaken$
en$ vooreerst$ bedreigt$ het$ gevaar$ meest$ de$ lager$ gelegene$
gemeenten,$nabij$de$bezwekene$ter$eene$of$ontzette$ter$andere$
zijde.$Uren$ver$is$men$intusschen$in$de$weer:$hoe$hooger$de$dag$
rijst,$des$te$hooger$ook$de$waterstand.$Tegen$het$vallen$van$den$
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avond$ gaat$ het$ te$ Herwijnen$ en$ te$ Zuilichem$ reeds$ over$ de$
dijken$ heen;$ de$ kistingen$worden$ hier$ en$ daar$weggeschoven$
door$het$opkruijende$ijs;$men$ruimt$dat$weg,$zooveel$men$kan,$
en$herstelt$ zooveel$mogelijk;$ en$hoe$men$ook$vooruit$ gezorgd$
en$gearbeid$heeft,$bij$zulken$aandrang$van$ijs$en$water$schieten$
er$ handen$ te$ kort,$ kunnen$ de$materialen$ niet$ spoedig$ genoeg$
aangevoerd,$ de$ noodkeeringen$ niet$ zoo$ snel$ hersteld$worden.$
Te$Herwijnen$gaat$het$over$de$kistingen:$te$Zuilichem$is$naar$de$
zijde$ van$ Nieuwaal$ een$ uitgestrektheid$ dijk$ overstroomd$ die$
onafzienbaar$is;$stroomopwaarts$boven$het$dorp$is$dat$een$uur$
ver$ lagere$ dijk,$ aan$ de$ binnenzijde$ met$ een$ kade$ verhoogd:$
tegen$ die$ kade$ op$ de$ kruin$ des$ dijks$ ligt$ het$ opgestapeld$met$
ijsschotsen;$het$water$ stroomt$een$voet$hoog$over$de$kade$en$
woelt$de$binnenglooijing$hol$uit,$die$alreeds$tamelijk$steil$was,$
en$ aan$den$ voet$ in$ een$ sloot$ uitliep.$Hoe$ kan$men$daar$ bijkoX
men?$—Zoo$goed$mogelijk$verdedigt$men$de$meest$bewoonde$
en$ gevaarlijkste$ punten:$ eerst$ verkeert$ het$ benedendeel$ der$
gemeente$in$'t$grootste$gevaar,$maar$het$ijs$zet$zich$wat$hooger$
op$vast,$en$nu$staat$het$boveneinde$meer$aan$den$aanval$bloot.$
Hier$ is$ 't$ weder$ in$ den$ laten$ avond$ als$ 't$ gevaar$ ten$ hoogste$
klimt;$ vele$ woningen$ worden$ verlaten;$ men$ vreest$ in$ den$
vervaarlijken$ stroom$ te$ worden$ medegesleurd.$ De$ bewoners$
begeven$ zich$ naar$ het$ middenpunt$ van$ het$ dorp,$ waar$ de$
pastorij$ op$ den$ dijk$ aan$ de$ buitenzijde,$ op$ een$ ruim,$ tamelijk$
hoog$terrein,$gebouwd$is.$Daar$vinden$meer$dan$100$menschen$
hun$toevlugt:$eene$andere$schare$staat$bijeengeschoold$op$een$
uithoek$boven$de$kerk:$daar$is$het$schaarX$of$schoordijk,$d.$i.$er$
ligt$geen$uiterwaard$voor,$de$rivier$gaat$er$rakende$langs;$maar$
daarom$is$de$dijk$daar$veel$hooger$en$zwaarder$aangelegd.$Een$
derde$ punt$ van$ toevlugt$ zoekt$men$ in$ en$ om$ den$molen,$ een$
sterk$ nog$ nieuw$ gebouw$ op$ een$ ruim$ en$ hoog$ bolwerk$
buitendijks.$Maar$weldra$is$ook$geen$enkel$dezer$punten$meer$
veilig:$het$gaat$over$alles$heen$met$storm$van$ijs$en$water,$dat$
zamen$ den$ grond$ wegspoelt,$ de$ gebouwen$ ondermijnt.$ De$
molen$begint$gevaarlijk$ te$staan;$ langs$de$pastorij$ stroomt$het$
achter$en$voor$met$volle$beeken;$men$maakt$zich$bezorgd$dat$
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ook$ dit$ gebouw$ ondermijnd$warde,$ en$ acht$ hen$ die$ er$ in$ zijn$
nog$minder$veilig$dan$op$den$dijk,$weshalve$men$de$bewoners$
waarschuwt$en$aanspoort$ liever$hun$huis$ te$verlaten.$Omtrent$
half$ tien$ geeft$ de$ predikant$ met$ zijn$ gezin$ gehoor$ aan$ deze$
waarschuwing$en$gaat$met$de$ zijnen,$ gevolgd$door$de$ jammeX
rende$schare,$die$nu$geen$ toevlugt$meer$heeft.$Men$plast$door$
het$ water$ en$ begeeft$ zich$ naar$ een$ hooggelegen$ plaats,$ op$
ongeveer$honderd$schreden$van$daar,$waar$men$nog$droog$kan$
staan.$ Daar$ staat$ men,$ digt$ op$ een,$ radeloos$ bij$ elkander.$ De$
enkele$huizen$die$nog$niet$overstroomd$zijn,$kunnen$maar$een$
klein$deel$der$vlugtelingen$bevatten,$en$men$vertrouwt$er$zich$
naauwelijks$ in;$ maar$ men$ verwacht$ wel$ spoedig$ eenig$ onzet,$
door$ inbraak,$ die$wel$ niet$ lang$meer$ kan$ uitblijven.$ Zoo$ staat$
men$onder$den$blooten$hemel$en$wacht$op$de$beslissing;$men$
meent$ straks$ dat$ het$ geruisch$ van$ het$ overstroomende$water$
zoo$ hevig,$ de$ toevloed$ zoo$ geweldig$ niet$ meer$ is,$ en$ weldra$
bevestigt$ het$ zich,$ dat$ de$ stroom$ over$ den$ dijk$ aanmerkelijk$
vermindert,$ en$ omtrent$ half$ elf,$ zich$ een$ weinig$ bovenwaarts$
een$wijden$doortogt$heeft$gebaand.$Nu$kan$men$weer$veilig$ in$
de$huizen,$ ook$ in$de$pastorij$ zijn$ intrek$nemen;$ zij,$ die$ hunne$
woning$ niet$ ver$ af$ hebben,$ trachten$ nog$ in$ veiligheid$ te$
brengen,$wat$aan$gevaar$blootgesteld$blijft;$maar$velen$durven$
hunne$woningen$niet$ te$ genaken,$ velen$ zien$den$vreesselijken$
stortvloed$ over$ de$ plaats$ bruischen$ waar$ hun$ woning$ stond.$
Daar$ verder$ op$ zijn$ nog$meer$ huizen$ geheel$ afgesneden$ door$
den$stroom.$Langs$den$molen$schiet$de$ijsgang$met$een$geweld,$
dat$allen$vandaar$doet$wijken;$niemand$is$vermetel$genoeg$om$
daar$ de$ verwoesting$ waar$ te$ nemen;$ maar$ —$ daar$ valt$ een$
donderende$slag,$die$als$een$kanonschot$over$de$ ijsvlakte$rolt,$
—$en$het$hecht$gebouw,$de$schoone$molen$ is$verdwenen;$kap$
en$ wieken$ schieten$ ten$ spel$ van$ golf$ en$ ijsschots$ mede$ naar$
binnen,$ en$werden$meer$ dan$ een$ uur$ ver$ heen$ gedreven.$ Aan$
het$ boveneinde$ van$ het$ dorp,$ boven$ de$ doorbraak$ aan$ den$
molen,$ staan$ verscheiden$ huizen$ achter$ de$ beschutting$ van$
geboomte,$ dat$ buitendijks$ op$ uiterwaard$ staat;$ daar$ was$ de$
aandrang$minder$ hevig$ geweest;$ ook$ had$ er$ de$ overloop$ nog$
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niet$ zooveel$ schade$ toegebragt:$ de$ bewoners$ hadden$ zich$
zooveel$ mogelijk$ beschut.$ Daar$ waren$ allen$ nog$ ingespannen$
met$kisten$en$schelfen$en$bergen$wat$men$kon.$Enkelen$krijgen$
het$ te$ bang,$ en$willen$ naar$ Gameren$ vlugten;$maar$ zij$ komen$
aan$ een$ doorbraak,$ keeren$ in$ hun$ lot$ berustende$ naar$ hunne$
woning$ terug,$ en$ de$morgenstond$ doet$ hen$ eerst$ zien;$ dat$ zij$
tusschen$twee$doorbraken$in$zitten.$
$
Aan$ de$ overzijde$ van$ de$ Waal,$ had$ men$ het$ intusschen$ over$
eene$ verre$ uitgestrektheid$ mede$ bang$ gehad.$ 't$ Is$ altijd$ het$
naaste$ punt$ boven$ het$ vastgezette$ ijs,$ dat$ met$ den$ hevigsten$
was$te$kampen$heeft.$Herwijnen$had$met$Zuilichem$in$hetzelfde$
gevaar$ verkeerd.$ Daar$ had$ het$ den$ ganschen$ avond$ over$ de$
kisting$ geloopen,$die$ toch$2$ voet$hoog$en$goed$bevestigd$was.$
De$ aanhoudende$ sterke$ overloop$ had,$ gelijk$ doorgaans,$ door$
den$ val$ naar$ binnen,$ reeds$ drie$ vrij$ groote$ gaten$ gemaakt.$De$
woeling$ van$ het$ daarin$ nederstortende$ water$ had$ groote$
stukken$gronds$losgerukt$en$over$den$berm$en$de$sloot$op$het$
daarachter$ liggende$ veld$ geworpen.$ Men$ gaf$ den$ moed$
verloren,$ en$meende$niet$ langer$ zonder$ het$ uiterste$ levensgeX
vaar$ in$ de$ nabijheid$ te$ kunnen$ blijven;$ —$ allen$ verlaten$ die$
plaats,$verspreiden$schrik$en$wanhoop;$de$kreet$gaat$reeds$op:$
"het$is$er$door!"$—$Toch$staan$daar$de$kistingen$nog.$Een$klein$
maar$ moedig$ jongman$ neemt$ het$ kloek$ besluit,$ om$ door$ den$
stroom$daar$langs$te$gaan;$en,$er$door$gekomen$zijnde,$loochent$
hij$het$ luid,$dat$er$reeds$doorbraak$bestaat.$Nogmaals$spreken$
eenige$kloeke$voorgangers$der$manschap$moed$ in;$men$waagt$
zich$met$een$wagen$met$hooi$nabij$het$grootste$gat,$stort$het$er$
in,$ tracht$ het$ te$ bevestigen$ met$ rijswerk$ en$ te$ belasten$ met$
puin,$en$—$daar$klinkt$de$noodklok$van$de$overzijde,$Herwijnen$
is$ontzet!$
$
Nu$bespeurt$men$spoedig$val,$de$aandrang$is$minder$hevig,$en,$
na$de$gaten$nog$met$eenig$rijswerk$voorzien$ te$heb$ben,$durft$
men$ zich$ geruster$ aan$ den$ hoog$ noodigen$ slaap,$ na$ zooveel$
inspanning$en$vermoeijenis,$overgeven.$
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$
Hoe$ ontzettend$ klonk$ echter$ het$ noodsein$ den$ bewoners$ van$
den$Bommelerwaard$ in$de$ooren!$vooral$op$de$binnendorpen.$
Gelukkig$ nog$ liggen$ zij$ meest$ korter$ aan$ den$ Maasdijk,$ en$
hebben,$als$de$vloed$reeds$hunne$weteringen$en$slooten$opzet,$
nog$een$paar$uren$tijd$om$zich$te$bergen.$
$
Van$ Bruchem$ en$ Kerkwijk$ trok$ het$ in$ den$ nanacht,$ vol$ van$
menschen$en$vee,$deels$op$Bommel,$deels$op$Hedel$aan,$terwijl$
er$ nog$ velen$ op$ de$ zolders$ achter$ bleven,$ die,$ of$ zoo$ hoogen$
vloed$niet$hadden$verwacht,$of$ook$het$achterblijvende$niet$aan$
roof$ en$ vernieling$ wilden$ overlaten.$ De$ eerste$ en$ hevigste$
aanval$ van$ den$ vloed$ rigtte$ zich$ op$ Aalst,$ Nederhemert$ en$
Delwijnen,$en$hier$ontstaat$nu$dezelfde$wanhopige$toestand,$als$
daags$ te$ voren$ te$ Pouderoijen,$ hier$ echter$ in$ 't$ holst$ van$ den$
nacht.$ Omtrent$ middernacht$ werden$ de$ bewoners$ door$ het$
klokgeklep$ gewaarschuwd$ tegen$ het$ nakende$ gevaar,$ en$ nu$
verlaten$verre$de$meesten$ in$allerijl$hunne$woningen,$have$en$
vee$aan$den$dijk$brengende,$daar$de$meeste$woningen$beneden,$
slechts$ enkelen$ op$ den$ dijk$ liggen.$ Zoo$ lang$ er$ nog$ tijd,$ gaat$
men$ nog$ eens$ en$ andermaal$ terug,$ en$ haalt$wat$men$ voor$ de$
eerste$behoeften$noodig$heeft;$alles$loopt$en$draagt$en$zeult,$al$
schreeuwende$ en$ jammerende,$ en$ dat$ op$ zulk$ een$ in$ zoo$
vreesselijke$koude.$Welk$een$toestand!$Welke$nacht!$Menschen,$
vee,$huisraad,$wagens,$ zieken,$ouden,$kraamvrouwen$mede$en$
zuigelingen,$ zonder$ huisdak,$ in$ de$ duisternis$ en$ onder$ de$
scherpste$vorst,$ondereengemengd$op$den$eenigen$strook$lands$
die$ nog$ zigtbaar$ blijft,$ en$ nog$ van$ beide$ zijden$ door$ hoogen$
vloed$bestookt,$niet$zonder$bekommering$dat$ook$deze$ laatste$
grondslag$ondermijnd$worde.$Hier$blijft$nogthans$de$dijk$boven$
water.$
$
Ook$op$de$naburige$dorpen$Well$en$Ammerzoden,$bleven$één,$2$
à$ 3$ huizen$ droog.$ Hedel$ dat$ tamelijk$ hoog$ ligt$ en$ op$ den$
straatweg$ naar$ den$ Bosch,$ ontving$ een$ menigte$ vlugtelingen,$
zoo$ ook$ Driel,$ eene$ sterk$ bevolkte$ gemeente,$ waar$ echter$
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behalve$ eene$ zeer$ groote$ kerk,$waarvan$ de$ grootste$ helft$ niet$
voor$de$godsdienst$ in$gebruik$ is,$ook$nog$verscheidene$huizen$
boven$water$bleven.$
$
Te$Hedel$ontstond$daarenboven$nog$een$ander$akelig$onheil.$De$
school,$ die$ door$ een$ groot$ aantal$ vlugtelingen$was$ bezet,$ zou$
spoedig$ook$ in$het$water$staan,$en$dan$was$de$hoogte$waarop$
zij$ gebouwd$ is,$ rondom$ door$ diepere$ gronden$ afgesneden.$
IJlings$ ontvlugt$ men$ ook$ deze$ plaats,$ en$ laat$ daar$ het$ stroo,$
voor$ legers$ aangebragt,$ ongeredderd$ achter;$ het$ vat$ vuur$ van$
onbezorgd$ licht$ of$ van$ den$ kagchel,$ en$ eensklaps$ slaan$ de$
vlammen$uit$venster$en$dak.$Nog$plast$men$diep$door$het$water$
om$de$brandspuit$aan$te$voeren$en$in$werking$te$brengen,$maar$
men$ kan$ niet$ genoeg$ meer$ van$ alle$ zijden$ de$ gebouwen$
naderen;$school$en$schoolhuis$met$alle$ameublement,$zijn$ras$in$
asch$ en$ puin$ verkeerd,$ terwijl$ de$ vlammen$ het$ akelig$ woelig$
tooneel$met$ een$ rooden$ gloed$ beschijnen,$ en$ hunne$ flikkerinX
gen$verre$langs$den$ontzettenden$plas$weerkaatsen.$
$
Velen$ hadden$ gemeend$ dat$ de$ vloed$ nog$ zoo$ ras$ niet$ zou$
naderen,$ of$dat$hij$ zoo$hoog$niet$ stijgen$ zou,$ en$verlieten$ zich$
op$de$hooge$ligging$hunner$vloedvrije$(!)$woningen$en$schuren,$
na$ 1809$ gebouwd$ en$ berekend$ op$ dien$ stand$ van$ den$ vloed,$
den$hoogsten$dien$men$gekend$had.$Zulken$waren$het$dan$ook$
van$wier$ geduchte$ verliezen$ aan$ vee,$ de$nieuwsbladen$ons$de$
treurigste$ berigten$ hebben$ gegeven,$ van$ Rossum,$ Gameren,$
Pouderoyen.$
$
De$7en$ Januarij$was$een$dag$van$vreemde$vereeniging$van$rust$
en$ ontspanning$ in$ één$ opzigt,$ van$ voortdurende$ spanning$ en$
onrust$ in$het$ ander,$ voor$ZaltXBommel$ en$ verren$omtrek.$Wel$
had$nog$geen$dadelijk$gevaar$de$stad$zelve$bedreigd;$maar$men$
had$toch$reeds$een'$waterstand$gehad,$die$alleen$door$het$ jaar$
1809$overtroffen$was.$Men$gevoelde$zich$in$dit$opzigt$meer$op$
zijn$gemak,$toen$het$buitenwater$0,87$el$gevallen$was.$DaarenX
tegen$ ontstaat$ er$ nieuwe$ spanning$ en$ onrust$ van$ verschillenX
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den$aard.$Die$rust$toch$daar$buiten$is$slechts$voor$een'$tijd.$Als$
ook$ de$Bommelerwaard$ zal$ zijn$ volgeloopen,$ de$ gaten$met$ ijs$
bezet$en$het$ ijs$stroomopwaarts$aanschuift,$dan$kan$het$water$
misschien$nog$hooger$stijgen,$alhoewel$het$eenige$bemoediging$
geeft,$dat$er$uit$de$bovenstreken$al$dagen$lang$berigten$van$val,$
aanhoudenden$en$aanmerkelijken$val$zijn$ingekomen.$Nogthans$
is$ die$ rust,$ —$ hoewel$ tijdelijk,$ —$ noodig$ en$ goed;$ want$
aandacht,$waakzaamheid$en$werkzaamheid,$werden$dubbel$en$
dringend$ vereischt$ tot$ andere$ aangelegenheden.$ Tegen$ het$
benedenste$deel$der$stad$zet$het$vloedwater$op.$Een$barre$zee$
met$ ijsschotsen$ door$ de$ doorbraken$ gestormd,$ dreigt$ hare$
golven$stadwaarts$in$te$stuwen.$De$wallen$zijn$niet$toereikend,$
de$ uitwegen$ te$ laag.$ Er$moeten$ zware$ dichte$ dammen$ aangeX
bragt$worden.$ Nog$ voldoen$ zij$ niet,$ zij$moeten$ verdubbeld,$ ja$
verdriedubbeld$ worden.$ En,$ —$ die$ ongelukkige$ naburen,$ die$
daar$ te$midden$ van$ schotsen$ en$ golven$ op$ zolders,$ torens$ en$
daken$ zitten?$—$moeten$ die$ aan$ hun$ lot$ overgelaten$ blijven?$
Neen!$ dat$ wil,$ dat$ zal$ men$ niet.$ Bommel$ reeds$ in$ den$ nacht$
bestormd,$ door$ vlugtelingen$ van$ allerlei$ stand$ en$ jaren,$ en$
ongelukkigen$ die$ nu$ dubbel$ ellendig$ zijn,$ maar$ terstond$
gehuisvest$ en$verpleegd$worden,$—$en$overstelpt$ van$vee$dat$
om$ stal$ en$ voeder$ loeit,$—$Bommel$ heeft$ dien$dag$ van$ ontzet$
tegen$ den$ vijand$ daar$ buiten,$ uitnemend$ aangewend$ om$ de$
nooden$ daar$ binnen$ te$ lenigen.$ Hoe$ goed$ ook$ dat$ men$ de$
dingen$die$komen$zouden$niet$in$al$hun$omvang$en$geweld$kon$
voorzien!$Den$ganschen$dag,$van$den$nanacht$af$tot$laat$in$den$
volgenden$ avond$ toe,$ komen$ van$ alle$ zijden$ vlugtelingen,$ of$
worden$ door$ de$ uitgezonden$ reddingsbooten$ aangevoerd.$ De$
nacht$brengt$aan$menigen$geredden,$wel$verpleegd,$verwarmd$
en$gevoed,$een$verkwikkenden$slaap$onder$veilig$huisdak$en$op$
een$warm$leger,$en$aan$menigen$ijverigen$menschenvriend,$bij$
de$bewustheid$het$zijne$te$hebben$toegebragt,$een$niet$minder$
zoete$rust.$
$
De$morgen$van$den$8en$wekte$tot$nieuwe$zorgen$en$arbeid.$Nog$
op$ verre$ na$ zijn$ niet$ allen$ gered,$ die$ in$ honger,$ koude$ en$
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doodsgevaar$verkeeren.$Een$menigte$van$vee,$ en$ schatten$van$
goederen$en$voeder,$ te$kostelijk$om$te$ laten$vergaan,$wachten$
op$ redding.$ Maar$ daar$ buiten$ komt$ de$ vijand$met$ vernieuwd$
geweld$ opzetten,$ terwijl$ men$ aan$ de$ landzijde$ der$ stad,$ de$
handen$nog$vol$ heeft$ om$vloed$en$doorkwelling$ te$ keeren.$De$
rivier$ hare$ kolken$ niet$ meer$ kunnende$ uitstorten$ door$ de$
doorbraken,$bruischt$tegen$de$dijken$op.$Slechts$langzaam$gaat$
het$zetten$van$het$ijs$voort,$daar$de$toevloed$van$water$te$hevig$
is,$ om$ door$ eenvoudige$ aaneenschuiving$ het$ ijs$ te$ laten$
vereenigen,$ overal$ wordt$ het$ met$ geweld$ in$ en$ op$ elkander$
geperst,$en$daar$achter,$waar$het$eindelijk$gezet$ is,$stijgert$het$
water$nog$hooger,$dan$in$den$nacht$van$den$6en.$Van$tijd$tot$tijd$
drijft$het$langzaam$en$schijnt$lageraf$gezet$te$zijn;$maar$op$eens$
wordt$de$drift$weder$even$hevig,$en$woedend$perst$de$stroom$
weer$ nieuwe$ dammen$ in$ de$ bedding$ open.$ Nu$ volgt$ een$ felle$
kamp$tegen$den$onstuimigen$was,$die$voortgaat$langs$de$dijken,$
al$ verder$ stroomopwaarts,$ altijd$ het$ hoogst$waar$ de$ schotsen$
pas$gezet$ zijn:$ en$op$menige$plaats$blijft$men$niet$dan$met$de$
uiterste$ inspanning$en$groot$gevaar$meester.$Waar$het$nadert,$
verspreidt$het$schrik$onder$de$kleinmoedigen;$maar$roept$ook$
tot$dadelijken$en$kloeken$tegenweer.$Nergens$echter$ging$het$er$
zoo$bang$toe$als$te$ZaltXBommel.$Had$men$bij$den$doorbraak$te$
Zuilichem$eenen$waterstand$van$7,77$el$waargenomen,$nu$zag$
men$het$des$morgen$ten$acht$ure$daar$boven$stijgen,$een$palm$
reed$hooger$dan$het$daar$ooit$waargenomen$was,$ (1809$7,683$
el)$en$0,69$boven$noodpeil.$Op$den$middag$was$nog$het$ijs$niet$
gezet,$ zelfs$ nog$op$ geen$uur$beneden$Z.$Bommel,$ en$ steeg$het$
water$tot$7,97$el,$0,88$el$boven$noodpeil.$Ware$het$water$altijd$
voldoende$ af$ te$ weren,$ door$ goede$ zware$ kistingen,$ dan$ zou$
men$hier$het$gevaar$ligt$getrotseerd$hebben,$al$dreigde$ook$de$
stads$ dijk,$ naar$ de$ zijde$ van$ Hurwenen$ met$ ontzinking.$
Onbezweken$waakzaamheid$en$werkzaamheid,$behielden$dien$
dijk$ in$ staat.$Maar$ onder$ de$ breede$ kaden$ en$ het$ havenhoofd$
door,$ meer$ dan$ de$ breedte$ van$ den$ zwaarsten$ dijk,$ perst$ het$
water$door$weladers$(of:$kwelX$zegt$men$hier)$en$woelt$zand$en$
aarde,$ ja$ ook$ steenen$ op.$ Zulk$ een$ geduchte$ kwel$ ontstond$
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tusschen$ de$ Waterpoort$ en$ den$ havenwal,$ en$ bedreigde$ de$
huizen$daarneven$met$ondermijning.$Uit$kelders$en$riolen$zette$
het$op$met$stroomen,$zoo$als$nooit$iemand$het$beleefd$had.$Aan$
de$ landzijde$ der$ stad$ klimt$ het$ gevaar$ insgelijks.$ In$ de$ gracht$
ontstaat$ een$ wel,$ die$ zigtbaar$ een$ geduchten$ toevloed$ van$
water$ aanvoert$ met$ sterke$ ontgronding$ bedreigt,$ en,$ onder$
water$ontstaan,$wijst$zij$haren$oorsprong$niet$duidelijk$aan.$Een$
dam$als$een$bruggenhoofd$van$welligt$40$kubiek$ellen$ inhoud,$
tusschen$ planken$ met$ schotbalken$ omvangen$ en$ gestut,$
volgestampt$ met$ mest,$ geeft$ aan$ die$ bedenkelijke$ plaats,$
eindelijk$eenige$veiligheid.$Overziet$men$nu$slechts$vlugtig$dien$
vreesselijken$zamenloop$van$bekommeringen$en$de$ stemming$
die$hij$noodzakelijk$moest$ te$weeg$brengen,$dan$zal$de$minste$
poging,$ om$ er$ zich$ eene$ volledige$ voorstelling$ van$ te$ maken,$
doen$ bevroeden,$ dat$ die$ inderdaad$ onbeschrijfelijk$ zijn$
geweest.$Van$alle$zijden$geroep$om$bijstand,$om$materialen,$om$
oogenblikkelijke$ aanvoering;$ ieder$ drok$ in$ de$ weer$ en$ nog$
handen$ te$ kort.$ De$ vrouwen$ de$ zorgen$ voor$ het$ huis;$ waarin$
velen$ de$ vlugt$ naar$ boven$ nemen;$ wat$ man$ of$ jongeling$ is,$
werkt$ mede$ aan$ het$ gemeen$ behoud;$ verschil$ van$ stand$ is$
opgeheven,$zij$die$kennis$hebben$van$waterwering$en$dempen,$
voeren$het$bevel,$allen$gehoorzamen$met$ijver;$aanzienlijken$en$
geringen,$ geleerden$ en$ werklieden,$ jong$ en$ oud,$ kruijen,$
dragen,$sleoen$met$mest,$met$hout$van$allerlei$kaliber,$met$puin$
en$ steenen;$ en$dit$ alles$—$ in$ de$ vinnigste$ koude;$—$maar$die$
voelt$men$niet$meer;$—$dit$alles$onder$duizend$angsten$en$met$
een$hart$dat$ reeds$bloed$van$meêwarigheid$met$zooveel$ leeds$
als$ men$ reeds$ aanschouwde.$ Nog$ altijd$ tusschen$ die$ drokte$
door$ dat$ aanhoudend$ aanvoeren$ van$ vee,$ van$ meubelen,$ van$
wat$niet$al;$en$telkens$nieuwe$aankomst$van$slagtoffers$van$den$
ramp.$ Door$ de$ straten,$ die$ ter$ weerszijde$ onder$ water$ staan,$
met$ dammen$ van$ opgeworpen$ sneeuw,$ kruisen$ zich$ aanhouX
dend$sleden,$rolwagens,$schietschouwen$en$allerlei$voertuigen;$
deze$voeren$aan,$gene$halen$voedsel$en$deksel$voor$de$hongeX
renden$ en$ naakten$ op$ de$ dorpen;$ 't$ is$ overal$ nood;$ overal$ de$
krachten$te$boven!$
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$
Toch$ komt$men$ het$ te$ boven,$ door$ eenen$ ijver,$ volharding$ en$
algemeenen$ bijstand,$ die$ zonder$ voorbeeld$ was.$ In$ den$ laten$
namiddag$ zet$ zich$ het$ ijs$ voor$ Bommel,$ en$ die$ vreesselijke$
vijand$ voert$ ten$ minste$ geen$ meerdere$ krachten$ meer$ aan.$
Maar$ in$wat$ toestand$ laat$ hij$ nog$ de$ benarde$ stad!$Die$massa$
water$ blijft$ persen$ op$ de$wellen$ die$ steeds$ sterker$ opwerken,$
en$ die$ monsterachtige$ rotsen$ van$ ijs,$ de$ Hemel$ weet$ hoe$ ze$
eenmaal$weder$wijken!$
$
Woensdag$ den$ 9en$ onderging$ ook$ Thiel$ een$ duchtigen$ aanval:$
1½$uur$na$middernacht$bevond$men$E.$0,45$was$ in$de$ laatste$
12$uren;$ ten$8$ure$nog$0,51;$ ten$12$ure$middag$nog$0,25,$ des$
avonds$6½$ure$nog$0,19,$zoodat$het$ toen$0,05$boven$noodpeil$
stond.$Thiel$heeft$hooge$dijken;$maar$de$waterpoort$ ligt$ er$ in.$
Daar$ stond$ het$ E$ 1,90$ voor$ de$ kisting,$ waarvoor$ men$ eenige$
oogenblikken$ in$vrees$verkeerde$dat$zij$bezwijken$zou,$ terwijl$
aan$ de$ haven$ eene$ verzinking$ ontstond,$ die$ niet$ minder$ zorg$
wekte;$maar$waarvoor$men$tijd$kreeg$om$te$zorgen,$toen$het$ijs$
zich$spoedig$zette$en$het$water$begon$te$vallen.$
$
Den$10en$zette$zich$het$ijs$te$Nijmegen,$des$namiddags$ten$5$ure;$
des$nachts$nog$te$Bemmel$en$Hulhuizen,$en$na$alzoo$langs$beide$
oevers$ angst$ en$ ontzetting$ verspreid$ te$ hebben,$ verliet$ die$
vijand$onze$grenzen,$maar$liet$eene$bezetting$achter,$die,$als$de$
Grootvorst$ van$ Europa's$ stroomen,$ gelijk$ doorgaans$ bij$ den$
dooi,$ nieuwen$ aanvoer$ van$der$Alpen$ top$ zou$ ontvangen,$met$
nog$vreesselijker$verwoesting$dreigde.$
$
Op$de$Lek$en$den$Rijn$viel$er$weinig$belangrijks$voor.$Reeds$den$
31en$zette$het$ijs$te$Vreeswijk$over$eene$groote$uitgestrektheid;$
aan$ den$ Roodvoet$ was$ het$ den$ 1en$ blijven$ liggen,$ en$ men$
meende,$dat$er$zich$ toen$reeds$een$dam$gezet$had:$deze$dreef$
weder$ los;$ maar$ zette$ zich$ ook$ al$ ras$ weder.$ Evenzoo$ beving$
zich$het$ijs$bij$Arnhem$den$3en,$schoot$ook$weder$los,$maar$zette$
zich$ den$ 4en$ voor$ goed,$ terwijl$ men$ er$ dagen$ achtereen$
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belangrijken$ was$ had$ waargenomen,$ toegeschreven$ aan$ lager$
gezette$ ijsstoppingen.$De$Nederrijn,$den$31en$reeds$geheel$met$
ijs$bedekt,$vond$daardoor$minder$af$ trek$door$het$PannerdenX
sche$kanaal,$waar$zich$nu$mede$een$dam$zette:$nu$rigtte$hij$zijn$
hoofdkoers$ op$ de$ Waal,$ waar$ hij,$ door$ de$ opeenvolgende$
doorbraken,$telkens$sterker$schot$kreeg.$
$
Op$den$IJssel$dreef$den$27en$Dec.$door$den$ijsgang$het$middenX
stuk$uit$de$schipbrug$te$Zutphen.$De$eerstvolgende$dagen$kreeg$
men$echter$meer$water$dan$ijs,$hoewel$het$spoedig$weder$weg$
viel,$vooral$van$den$benedenXIJssel,$zoodra$het$ijs$aangeschoven$
was.$ In$ het$ begin$ van$ Januarij$ zette$ het$ zich,$ even$ als$ op$ den$
Rijn,$ bij$ vakken.$ Den$ 1en$ was$ het$ bij$ Westervoort$ van$ den$
Gelderschen$durk$af$benedenwaarts$alles$vast;$den$2en$ tot$aan$
het$ veer.$ Spoedig$ gingen$ er$ geruchten$ uit,$ dat$ boven$ de$
spoorwegbrug$ zich$ terstond$ een$ ijsdam$ had$ gezet;$ bij$ het$
losgaan$echter$ is$ geen$ spoor$daarvan$ te$ zien$geweest.$Den$4en$
zakte$te$Wyhe$nog$een$wagen$door$het$ijs,$waaruit$bleek$dat$het$
daar$niet$zwaar$opeen$gepakt$is$geweest.$
$
Op$ de$Maas$ ging$ het,$ vooral$waar$ hij$ veel$water$ van$ de$Waal$
ontvangt,$ ook$ al$ hevig$ toe.$ Ook$ haar$ stand$ was$ tegen$ den$
aanvang$ van$ den$ winter$ hoog$ gestegen,$ toen$ de$ berigten$ uit$
hoogere$streken$van$haar$stroomgebied$nog$grooteren$toevoer$
aankondigden.$ In$de$ laatste$dagen$van$December$berigtte$men$
eerst$uit$Maastricht,$ later$uit$Venlo$en$Gennep,$dat$de$dooi$de$
rivier$ reeds$ hoog$ had$ doen$ zwellen.$ Den$ 2en$ Januarij$ waren$
verscheiden$ dorpen$ en$ wegen$ gedeeltelijk$ overstroomd.$ Te$
Grave$zette$ zich$de$ rivier$ reeds$den$29en$December,$waardoor$
die$ hooge$ vloed,$ dien$men$ den$ 2en$ Januarij$ te$Maastricht$ had,$
grootendeels$ opgekeerd$werd,$ en$ over$ den$ overlaat$ bij$Mook,$
de$ Beersche$Maas$ genaamd,$ zich$ in$ de$ velden$ aan$ den$ linker$
Maaskant$ uitstortte,$ zoodat$ de$ communicatie$ van$ Grave$ op$ 's$
Hertogenbosch$spoedig$gestremd$was.$
$
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Op$de$rivier$werd$het$water,$van$zich$zelve$reeds$buitengewoon$
hoog,$ nog$ opgezet$ door$ den$ toeloop$ van$ de$ Waal$ over$ de$
Heerewaarden.$ Na$ de$ overstroming$ van$ het$ Monnikenland$
kwam$nu$de$vereenigde$massa$van$Maas$en$Waal$met$zooveel$
meer$hevigheid$op$Woudrichem$aan.$Daar$dreigde$de$sluis$in$de$
Maas$te$bezwijken.$Reeds$had$men$een$el$hoog$opgekist,$en$alle$
manschap$was$uitgeput$van$waken$en$arbeid.$Niet$minder$dan$
drie$ duizend$ zakken$met$ zand$ gevuld,$werden$ in$ en$ tegen$ de$
sluis$ gepakt.$ Ook$ te$ Veen,$ Andel$ en$ Hedikhuizen$ had$men$ de$
grootste$ moeite,$ om$ de$ kistingen$ in$ order$ te$ houden,$ en$
wanhoopte$men$ lang$aan$het$behoud$van$ 't$ land$van$Heusden$
en$ Altena.$ Dagen$ lang$ duurde$ daar$ het$ gevaar$ voort,$ tot$ dat$
Bommelerwaard$ondergeloopen$en$de$rivier$daar$beneden$voor$
goed$gevallen$was.$Hedikhuizen$op$den$aanval,$ zoowel$van$de$
Beersche$ Maas$ als$ van$ de$ hoofdrivier$ gelegen,$ lag$ daar$
tegenover$eene$hooge$zee$als$het$hoofdbolwerk$ ter$verwering$
van$ het$ land$ A.ltena$ en$ Heusden.$ Lang$ stonden$ er$ de$ dijken$
zorgelijk;$ niet$ weinig$ had$ men$ er$ te$ weerstaan$ daar$ de$
Beersche$Maas,$reeds$den$5en$het$Boschveld$en$May$ingebroken,$
ook$aan$de$achterzijde$de$dammen$bestookte.$
$
Intusschen$was$het$ ijs$den$4en$aangeschoven$ tot$boven$NederX
hemert.$Hooger$op$bij$Hedel$en$op$andere$plaatsen$bleven$open$
vakken.$ Het$ bovengedeelte$ van$ Bommelerwaard$ en$ het$
benedendeel$van$Maas$en$Waal,$en$de$tegenoverliggend$polders$
op$ den$ linker$ MaasXoever,$ hadden$ gelijktijdig$ met$ de$ stad$
denzelfden$ strijd$ vol$ te$ houden.$ Te$ Driel,$ Alem,$ Lith,$ Oijen,$
Megen,$ Appeltern$ en$ zoo$ voortgaande$ stroomopwaarts$
ontstond,$naarmate$het$ijs$zich$zette,$hetzelfde$gevaar$als$op$de$
Waal.$Zelfs$de$Beersche$Maas$werd$opgezet$tot$een$bijzondere$
rivier$met$fellen$ijsgang.$Eene$opstopping$aan$den$Groenendijk,$
veroorzaakte$omtrent$den$middag$van$den$6en$een$doorbraak$in$
den$ zuidelijken$ dam,$ Weteringswal$ genaamd,$ en$ eene$ overX
strooming$die$161$huisgezinnen$uit$hunne$woningen$dreef,$en$
niet$ zonder$ treurige$ rampen$ afliep.$ Den$ 9en$ bezweek$ ook$ de$
noordelijke$ of$ Huisselingsche$ dam$ en$ liep$ de$ polder$ van$
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Overlangel$ onder.$ In$ den$ nacht$ van$ den$ 7en$ op$ den$ 8en$ viel$ er$
een$ bij$ Cuijk,$ waardoor$ de$ Cuiksche$ heide$ gedeeltelijk$ onder$
water$werd$ gezet.$ Dit$water,$ zich$met$ dat$ van$ den$ Beerschen$
Maas$ vereenigende,$ stroomde$ over$ de$ velden$ op$ 's$ Bosch$ aan$
en$ontlaste$zich$lager$af$over$den$Baardwijkschen$overlaat.$Hoe$
hoog$ die$ velden$ onder$water$ liepen,$ en$welk$ een$ ontzettende$
vloed$zich$langs$dezen$weg$ontlastte,$kan$men$eenigzins$nagaan$
aan$ het$ verhang$ op$ dien$ overlaat,$ die$ den$ 9en$ met$ E.$ 0,92$
werkte,$ maar$ zeer$ door$ ijs$ belemmerd,$ den$ 11en$ met$ E.$ 1,05,$
den$12en$met$E.$1,10,$den$16en$nog$met$E.$0,76,$den$18en$met$E.$
0,50,$ den$ 23en$ met$ E.$ 0,16,$ den$ 30en$ met$ E.$ 0,06.$ Door$ deze$
overvloedige$ aftogt$ van$ het$ water,$ werd$ echter$ den$ 11en$ de$
communicatie$tusschen$'s$Hertogenbosch$en$Grave$hersteld.$
$
Den$ 10en$ was$ ook$ aan$ de$ Maas,$ zoover$ het$ gebied$ onzes$
vaderlands$strekt,$de$hooge$nood$vooreerst$geweken.$
$
Van$nu$af$ontstond$er$allerwege$aanhoudende$val,$ook$doordien$
de$ vorst$ in$ de$ hoogere$ streken$ van$ het$ stroomgebied$ der$
rivieren$ veelal$ nog$ strenger$ was$ dan$ hier$ te$ lande$2).$ ZaltX
Bommel,$het$meest$bedreigde$punt,$werd$in$de$eerste$24$uren,$
die$op$den$hoogsten$nood$volgden,$reeds$van$zes$palmen$water$
ontheven;$ in$ 8$ dagen$ tijds$ van$ meer$ dan$ 13$ palmen,$ en$ den$
25en,$ als$ wanneer$ er$ weder$ was$ ontstond,$ was$ het$ 1,86$ el$
gedaald;$Tiel$merkte$een$verschil$van$2,14$el$ tusschen$den$9en$
en$den$24en,$Nijmegen$slechts$van$1,20$el$tusschen$den$10en$en$
den$ 23en;$ de$ hoogste$ stand,$ die,$ bij$ het$ vastzetten,$ stroomopX
waarts$later$ontstond,$kwam$daar,$bij$het$losgaan$weder$eerder$
terug,$hetgeen$ in$den$regel$het$geval$ is.$Ook$ in$het$vloedwater$
nam$men$aanzienlijke$daling$waar.$
$
Niettemin$ was$ die$ tusschentijd$ verderfelijk$ voor$ de$ dijken;$
want$de$ vorst$ verhindert$het$ onderwater$niet$ een$doortogt$ te$
zoeken,$ en$de$ ijsvloer$drukt$er$waarschijnlijk$niet$met$minder$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
2)$Zie$de$tafel$der$thermometerstanden.$



$ 28$

gewigt$op,$dan$wanneer$het$vloeibaar$is.$De$vorst$weert$ook$de$
doorkwelling$niet;$want$waar$deze$bestaat,$bevriest$noch$grond$
noch$water.$ Zoo$ nam$ dan$ overal$ de$ doorkwelling$ van$ dag$ tot$
dag$ toe.$ Uit$ bezorgdheid$ voor$ den$ Alblasserwaard,$ waarover$
men$zich$reeds$niet$zonder$reden$zeer$had$verontrust,$werd$het$
Lingewater$ door$ de$ sluizen$ op$ het$ kanaal$ bij$ Gorinchem$
opgekeerd.$ Dit$ dient$ om,$ ingeval$ de$ Tielerwaard$ overstroomd$
mogt$worden,$den$ZuiderXLingedijk$voor$doorbraak$te$beschutX
ten,$door$middel$ van$den$ steun$dien$het$daarachter$opgezette$
water$hem$geeft.$In$hoeverre$men$dit$moge$overdreven$hebben,$
en$de$klagten,$hierover$aangeheven,$gegrond$zijn$of$niet,$is$niet$
zoo$ligt$te$beoordeelen;$maar$zeker$is$het$dat$in$de$Tielerwaard$
de$ drooge$ plekjes$ zeer$ schaars$werden,$ en$ verre$ het$ grootste$
deel$ van$ de$ velden$ kunstmatig$ geïnundeerd$ was.$ Daarbij$
werden$ de$ hoogere$ gronden,$ meest$ nabij$ den$ WaalX$ en$ den$
Lekdijk$gelegen,$vreesselijk$door$kwelling$bespoeld.$De$teen$en$
berm$der$dijken$werden$één$dras,$en$nu$was$er$ in$die$kruinen$
der$ dijken,$ genoegzaam$ de$ eenige$ drooge$ plaatsen,$ een$ leger$
van$mollen$ gevlugt,$ die$ daar$weinig$ goeds$ verrigtten,$ daar$ zij$
meermalen$de$kweladers$uitbreidden$of$nieuwe$openden.$
$
Toen$nu$de$dooi$ inviel$en$het$water$weder$begon$op$te$zetten,$
was$men$ alom$ en$ niet$ het$minst$ in$ den$ Tielerwaard,$ bezorgd$
over$den$afloop.$Die$was,$helaas!$niet$van$de$gunstigste;$maar,$
neemt$ men$ dien$ slechten$ staat$ van$ de$ dijken$ in$ aanmerking,$
dan$ moet$ men$ erkennen,$ dat$ het$ een$ groote$ gelukskans$ is$
geweest,$dat$ThielerX$en$Alblasserwaard$beide$behouden$zijn.$
$
Wat$allermeest$toebragt$om$dien$kans$zoo$ten$goede$te$wenden,$
was$eene$verhouding$tusschen$de$temperatuur$der$ lucht$ in$de$
bovenstreken$van$het$riviergebied,$ tegen$die$der$benedenstreX
ken,$geheel$tegenovergesteld$aan$hetgeen$bij$het$zetten$van$het$
ijs$had$plaats$gehad.$Later$dan$bij$ons,$viel$de$dooi$te$Nijmegen$
in,$ later$ nog$ te$ Maastricht,$ veel$ later$ te$ Straatsburg$ en$ te$
Mezières.$ Nog$ verscheiden$ dagen$ bleef$ het$ daar$ fel$ vriezen,$
toen$ hier$ de$ dooi$ het$ ijs$ aanhoudend$ bleef$ verzwakken$
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Doorgaans$gaat$dit$juist$omgekeerd$toe,$en$voert$de$dooi$uit$de$
bovenstreken,$ ons$ een$ vreesselijken$ toevloed$ van$ water$ aan,$
voordat$ons$ijs$genoegzaam$verzwakt$is.$Men$rekent$doorgaans,$
tegen$het$losgaan$der$rivieren,$ligt$op$een$paar$voet$water$meer,$
dan$waarmede$zij$zich$gezet$hebben.$Daarom$dan$ook$ging$men$
overal$ ijverig$ voort$met$ de$waterweringen$ te$ versterken.$Wat$
nu$het$onheil$bij$het$losgaan$der$rivieren$heeft$te$weeg$gebragt,$
was$ niet$ meer$ de$ kracht$ van$ het$ ijs,$ noch$ de$ overgroote$
toevloed$ van$ water;$ maar$ de$ eigenschap$ die$ het$ sneeuwijs$
heeft,$ om$ veel$ meer$ zamen$ te$ pakken$ dan$ glad$ en$ hard$ ijs.$
Daardoor$ontstonden$ telkens$nieuwe$stoppingen,$of,$die$ reeds$
min$ of$ meer$ bestonden,$ werden$ aanmerkelijk$ verzwaard.$ En$
ofschoon$ er$ nu$ geen$ overgroote$ toevoer$ van$ water$ van$ de$
bovenstreken$ volgde,$ steeg$ toch$ het$water$ achter$ de$ dammen$
noodzakelijk$ zoolang$op,$ totdat$ of$ de$dam$of$de$dijk$week;$ en$
waar$gelukkig$het$eerste$plaats$had,$daar$volgde$aanstonds$zulk$
een$ sterke$ en$ aanhoudende$ val,$ dat$ in$ een$ paar$ dagen$ de$
dijklegers$opgeheven$konden$worden.$
$
Nog$ heeft$ men$ kunnen$ waarnemen$ dat$ bij$ het$ begin$ van$ het$
losgaan$ der$ rivieren,$ hetwelk$ voornamelijk$ van$ boven$ naar$
beneden$ plaats$ had,$ het$ ijs$ daar$ boven$ nog$ sterker$ was,$ en$
heviger$ opkruide.$ Hoe$ lager$ de$ ontbinding$ afzakte$ des$ te$
murwer$was$ het$ ijs;$maar$ daarom$niet$minder$ geneigd$ om$ te$
pakken.$ Na$ reeds$ eenige$ berigten$ van$ afvoer$ van$ het$ ijs$ van$
boven,$ naderde$ de$ ontbinding$ allengs$ onze$ grenzen.$ Den$ 26en$
Januarij$ raakte$ het$ ijs$ los$ tusschen$ Bislich$ en$ Rees.$ Den$ 27en$
werkte$het$door,$maar$begon$terstond$met$eene$vaste$stopping$
bij$Xanten.$Den$23en$zette$er$zich$eene$tweede$bij$Huthum$nabij$
Emmerik,$raakte$die$te$Xanten$weer$los$en$dreef$tegen$deze$aan.$
Hierdoor$liep$den$29en$het$water$te$Dornik,$Prast,$Oberhetter$en$
Grieth,$ 1$ à$ 1½$ voet$ over$ de$ dijken$ en$ bedreigde$ van$ daar$ de$
omstreken$van$den$Ouden$ IJssel$en$ 't$graafschap$Zutphen$met$
gelijken$vloed$Xals$in$1855.$Te$Malburgen$zette$zich$alweder$een$
ijsdam,$die$zamen$met$de$stopping,$welke$bij$'t$vastzetten$reeds$
in$ 't$Pannerdensche$kanaal$was$ontstaan,$het$water$opkeerde,$
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zoodat$ het$ 2,53$ el$ hoog$ over$ den$ overlaat$ van$ den$ ouden$
Rijnmond$ stortte$ 3 ).$ Dit$ veroorzaakte,$ daar$ die$ oude$ Rijn$
ongeveer$ 10$ N.$ mijlen$ lager$ uit,$ zich$ weder$ met$ den$ Rijn$
vereenigt,$een$sterken$toevoer$van$water$op$Arnhem$aan,$waar$
men$den$29en$in$de$laatste$vijf$dagen$1$el$was,$op$den$30en$in$24$
uren,$meer$dan$een$el$daarboven$had$waargenomen,$en$op$den$
middag$0,28$el$in$4$uren$tijds.$Met$regt$meende$men$daarin$het$
bewijs$te$zien,$dat$er$benedenwaarts$stoppingen$bestonden.$Het$
Arnhemsche$ en$ Velpsche$ broek$ werden$ dieper$ dan$ ooit$
overstroomd,$ waardoor$ ook$ daar$ veel$ onvoorziene$ schade$
werd$ veroorzaakt.$ Den$ 30en$ steeg$ het$ water$ op$ den$ ouden$
Rijnmond$tot$2,76$el,$en$was$daardoor$de$spoorwegdam$reeds$
zoo$ beschadigd,$ dat$ de$ trein$ naar$ Emmerik$ er$ niet$ door$ kon.$
Lageruit$ ijsbewegingen$ te$Wageningen$en$Beusichem.$MalburX
gen,$een$groote$buitendijks$gelegen$polder,$door$een$zomerkaX
de$ tegen$ de$ rivier$ beschut,$ had$ een$ hevigen$ aanval$ door$ te$
staan.$ Die$ zomerkade$ ook$ in$ 1855$ doorgebroken$ heeft$ een$
sterken$aanval$van$het$afkomende$ijs$te$weren;$maar$de$polder$
zelf$is$daar$hoog$van$grondslag.$Daar$kruide$het$ijs$geweldig$op,$
verbrijzelde$ huizen,$ dreigde$de$ zomerkade$door$ te$ breken,$ en$
den$ polder$ te$ overstroomen.$ Nijmegen$ had$ op$ dien$ dag$ de$
ruimste$ ontheffing,$ daar$ het$ ijs$ aan$ den$ Erlekom$ losgeraakt,$
over$10$à$12,000$ellen$ver$ losraakte$en$doordreef;$weldra$zou$
het$echter$blijken$dat$men$nog$niet$van$alle$overlast$ontheven$
was.$Den$31en$geraakte$men$ in$deze$omstreken$van$alle$zijden$
bekneld.$De$waarden$onder$'t$gebied$van$den$ouden$Rijn$waren$
geheel$ verlaten:$ de$ overlaat$ bereikte$ de$ hoogte$ van$ 2,78$ el,$
waardoor$dan$ook$de$stroom$door$de$beide$genoemde$stoppinX
gen$ opgekeerd,$ zich$ nu$met$ al$ de$ kracht$ zoowel$ van$ 't$ gewigt$
van$ 't$hooge$water,$als$der$rigting,$op$den$reeds$beschadigden$
spoorwegdam$wierp,$die$daardoor$tusschen$Babberich$en$Elten$
bezweek,$en$een$geweldigen,$hoewel$slechts$kortstondigen,$en$
daardoor$ook$niet$ hoogen$vloed,$ in$de$ streken$van$den$boven$
IJssel$ wierp.$ Deze$ doorbraak$ op$ Pruissisch$ grondgebied$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
3)$Zie$over$dezen$overlaat$Sloet$&$Fijnje$a.$w.$bl.$209.$
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gevallen,$ lag$buiten$de$bemoeijing$onzer$dijkbesturen:$en$daar$
Emmerik$4$ voet$water$ op$de$markt$ had$ staan,$ schijnt$men$de$
doorbraak$daar$niet$met$alle$magt$gekeerd$te$hebben.$
$
De$stoppingen$te$Malburgen$en$in$'t$kanaal,$wendden$ook$naar$
de$Waal$ een$ sterkeren$ toevloed.$Nijmegen$kreeg$den$31en$ een$
waterstand$van$14,53$el$+$A.P.$dat$was$nog$0,66$el$hooger$dan$
bij$het$ zetten,$ en$nog$0,05$el$hooger$dan$men$het$ooit$beleefd$
had;$die$van$1820$was$geweest$14,48$el$+$A.$P.$
$
Beneden$ Nijmegen$ was$ er$ dien$ dag$ sterke$ werking$ in$ het$ ijs$
over$eene$verre$uitgestrektheid.$Te$Loenen$werd$het$over$eene$
lengte$van$100$ellen$3$el$hoog$op$den$dijk$gestuwd,$en$overal$bij$
de$naburige$dorpen$stond$het$op$de$kruin.$
$
Op$ den$ 1en$ Februarij$ reeds$ vroegtijdig$ bespeurde$ men$ overal$
zoo$ snellen$ val$ dat$men$wel$ vermoedde$wat$ er$ geschied$was,$
schoon$ de$ nevelachtige$ lucht$ niet$ vergunde$ zelfs$ op$ geringen$
afstand$de$plaats$van$het$ongeval$ te$ontdekken.$Van$Ochten$af$
tegenover$ Leeuwen$ iets$ hooger$ op$ gelegen,$ had$ zich$ eene$
ijsstopping$gezet$die$schuins$stroomafwaarts$op$het$veerhuis$te$
Leeuwen$ aanliep.$ Het$ water$ daar$ opgestuwd$ rigtte$ nu$ zijnen$
koers$ over$ den$ Drutenschen$ en$ Leeuwenschen$ uiterwaard$ en$
liep$daar$al$in$een'$tregter.$De$dijk$maakte$daar$een'$ruime$bogt$
landwaarts$ in,$ en$ vormde$ zoo,$ aan$het$ einde$ van$dien$ tregter,$
als$'t$ware$een$vergaderkom,$waarin$al$het$water$dat$van$boven$
afkwam,$zamenX$en$sterk$opliep.$Op$den$hoek,$van$waar$de$dijk$
binnenwaarts$ afweek,$ ligt$ een$ kleine$ haven,$ een$ oude$ kil,$ die$
zeer$diep$is.$Daar$langs$hadden$stroom$en$ijsgang$daags$voor$de$
doorbraak$sterk$gewerkt,$en,$den$grond$ondermijnd$hebbende,$
eene$ afschuiving$ aan$ de$ buitenzijde$ doen$ ontstaan,$ die$ eenen$
steil$in$de$diepte$afloopenden$kant$naliet.$Daarbij$ontstond$er$in$
het$huis$van$den$geneesheer,$aan$de$binnenzijde$van$dien$hoek$
staande,$ eene$ geweldige$ doorkwelling,$ zoodat$ iedereen$ dat$
punt$voor$het$gevaarlijkst$hield,$waarom$dan$ook$de$bewoners$
het$ huis$ verlieten.$ Door$ eene$ doelmatige$ zinkpakking$ en$
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instorting$van$de$steenen$van$eene$nabij$staande$schuur,$onder$
het$ bestuur$ van$ den$ te$ Druten$ gestationneerden$ ingenieur$
Müller,&werd&nogthans&dit&gevaarlijk&punt&behouden.&Maar&het&
aanhoudend$overloopen$van$den$dijk,$ dat$niet$meer$ te$keeren$
was,$over$een$aanzienlijke$lengte$om$die$vergaderkom,$spoelde$
de$binnenzijde$af,$en$deed$eindelijk$den$allengs$verzwakten$dijk$
binnenwaarts$ omstorten.$ Des$morgens$ omtrent$ half$ zeven$ op$
den$ 1en$ Februarij,$ vielen$ er$ twee$ gaten$ in$ het$ midden$ van$ de$
bogt,$te$zamen$ter$lengte$van$circa$300$ellen.$De$doorbraak$viel$
daar$ juist$ tegenover$ een$ straat,$ waar$ ter$ weêrszijde$ tamelijk$
schoone$boerenstellingen$ stonden,$ en$die$ vrij$ hoog$ gelegen$ is,$
zoodat$ men$ er$ bij$ gewonen,$ van$ elders$ invallenden$ vloed,$
weinig$ nood$ had.$ Nu$ waren$ in$ weinig$ oogenblikken$ een$
twintigtal$ van$de$ schoonste$huizen$van$het$dorp$vernield;$ een$
groot$ schip$ met$ hooi$ geladen,$ werd$ naar$ binnengeslingerd,$
dreef$ zijdwaarts$ af,$ en$ werd$ daar$ tusschen$ half$ verwoeste$
huizen$ neêrgeplant;$ nog$ zes$ kleinere$ schepen$ werden$ ver$
landwaarts$in$geworpen$en$geheel$verbrijzeld.$De$vloed$voerde,$
onder$meer,$ twee$ontzaggelijk$ zware$eiken$balken$binnen,$die$
vierkant,$ ongeveer$ een$ el$ dik$ en$ breed$ waren,$ waarschijnlijk$
voor$molenassen$bestemd.$Een$daarvan$vond$men$ter$zijde$van$
de$ doorbraak,$ hetzij$ door$ de$ wieling$ of$ door$ het$ terugkeeren$
van$ den$ vloed,$ juist$ van$ de$ tegenovergestelde$ zijde$ door$ de$
muur$van$een$huis$er$binnen$gestormd.$$
$
Zoo$was$hier$de$geduchtste$slag$gevallen,$waarmede$wij$weten$
dat$de$groote$gebeurtenis$afliep;$maar$nog$lange$dagen$duurde$
de$ bekommering$ in$ de$ lagere$ kwartieren,$ zoolang$ niet$ de$
voornaamste$ ijsstoppingen,$ want$ het$ haperde$ telkens,$ opgeX
ruimd$waren,$inzonderheid$die$te$Vuren.$
$
Inmiddels$ was$ ook$ op$ de$ benedenste$ deelen$ der$ rivieren$ de$
ontbinding$ van$ het$ ijs$ eenigzins$ gevorderd,$ deels$ door$ het$
binnenstroomende$tij$van$den$zeevloed,$hetwelk$het$ ijs$opheft$
en$ losmaakt,$als$wanneer$de$ebbe$het$zeewaarts$afvoert,$deels$
ook$ door$ eene$ onderneming$ zoo$ kloek$ in$ de$ toepassing,$ als$
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schoon$ door$ de$ kunst,$ die$ voor$ onze$ eeuw$ en$ mede$ voor$
Hollanders$ bewaard$was.$ De$ eerste$ bewegingen$ van$ het$ ijs$ in$
de$monden$van$de$Maas$en$het$Haringvliet,$tot$voor$Rotterdam$
en$ Dordrecht$ vorderden$ weinig.$ Den$ 29en$ Januarij$ schoot$ het$
voor$Rotterdam$grootstendeels$weg,$maar$ er$bleef$weinig$ van$
hooger$afkomen,$terwijl$het$ook$lager$af$nog$bleef$haperen.$Iets$
gunstiger$ ruimde$ het$ achter$ het$ Dordsche$ eiland,$ waar$ het$
Hollandsche$diep$en$de$kil$ losraakten.$Den$31en$ruimde$het$tot$
IJsselmonde;$en$brak$het$ook$te$Delfshaven$op,$zoodat$de$Oude$
Maas$nu$van$IJsselmonde,$tot$in$zee$vrij$was.$
$
Met$ den$ 1en$ Februarij$ begon$ de$ Stoomboot$ de$ Brouwershave,$
aangevoerd$door$den$verdienstelijken$Ingenieur$J.$J.$A.$Waldorp$
hare$proeven$om$het$ ijs$ te$breken.$Boven$verwachting$slaagde$
zij$ er$ in$den$1en,$ 2en$ en$3en$de$Oude$Maas$en$de$Lek$ tot$boven$
Ameide$op$te$ruimen;$vervolgens$de$Noord$tot$Dordrecht.$Daar$
belemmerd$ doordien$ de$ Oude$ Maas$ beneden$ Dordrecht$ nog$
digt$was,$terwijl$de$Noord$het$gebroken$ijs$niet$afvoerde,$moest$
men$ door$ het$ gebroken$ ijs,$ langs$ het$ spoor$ terug,$ waardoor$
men$ gekomen$ was,$ de$ beide$ eilanden$ van$ Dord$ en$ Voorne$
omvaren$om$stroomopwaarts$van$beneden$Dordrecht$uit$de$kil$
op$ te$ werken.$ Intusschen$ was$ den$ 6en$ een$ zeer$ gevreesde$
stopping$ te$ Hardinxveld$ van$ zelve$ losgeraakt,$ en$ nu$ kon$men$
den$7en$de$rots$der$ergernis$te$Vuren$aantasten.$Met$verbazende$
krachtsinspanning$ en$ bewonderenswaardige$ manoeuvres$
verbrak$men$die$den$8en$ tot$over$eene$ lengte$van$800$en$eene$
breedte$ van$ 100$ ellen,$ waardoor$ het$ nu$ geweldig$ afkomende$
water$het$overige$voltooijen,$en$de$ laatste$belemmeringen$van$
de$Waal$verwijderen$kon.$
$
Op$den$Rijn$en$de$Lek$ging$de$opruiming$insgelijks$maar$traag$
voort,$door$het$zamenpakken$van$het$sneeuwijs.$De$stand$van$
het$ water$was$ op$ de$ Lek$ betrekkelijk$ laag$ gebleven,$maar$ op$
den$Rijn$bij$Arnhem$werd$hij$bijna$zoo$hoog$als$ooit.$Terwijl$er$
behalve$ aan$ den$ Roodvoet$ ook$ eene$ verstopping$ beneden$
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Arnhem$ontstond,$eene$ te$Malburgen,$en$nog$eene$bij$PannerX
den$moest$de$Oude$
Rijn$wel$eene$groote$hoeveelheid$water$op$Arnhem$aanvoeren.$
Den$29en$Januarij$had$men$daar$in$de$laatste$vijf$dagen$1$el$was$
waargenomen,$ den$ 30en$ in$ 24$ uren$meer$ dan$ 1$ el$ daarboven,$
terwijl$men$op$den$middag$in$4$uren$tijds$nog$0,28$el$was$kreeg.$
Met$regt$vond$men$daarin$een$grond$om$aan$te$nemen,$dat$het$
ijs$beneden$het$veer$niet$veel$water$door$liet.$Het$Arnhemsche$
en$ Velpsche$ broek$ werden$ dieper$ dan$ ooit$ overstroomd,$
waardoor$veel$onvoorziene$schade$werd$veroorzaakt.$Den$31en$
ontstond$ er$ op$ vele$ plaatsen$ beweging$ als:$ te$ Wageningen,$
Amerongen,$ Rhenen,$ Beusichem,$ Vreeswijk$ en$ Jaarsveld;$ doch$
het$bleef$overal$weder$vast.$Te$Arnhem$kwam$eenige$val.$Den$
1en$ Februarij$ herhaalde$ zich$ die$ beweging$ zonder$ veel$ meer$
gevolg.$Eerst$den$4en$Februarij,$en$wel$waarschijnlijk$tengevolX
ge$ der$ opruiming$ benedenwaarts$ door$ de$ Brouwershave,$
werkte$het$op$vele$der$genoemde$plaatsen,$als$ook$ te$Arnhem$
met$kracht$door,$en$ontstond$er$op$alle$takken$der$rivieren$veel$
sterkere$stroom.$Des$namiddags$te$half$drie$dreef$het$beneden$
Arnhem$af.$Den$6en$ ontbonden$ zich$ook$ geheel$ de$ verstoppinX
gen$van$Halhuizen$en$Pannerden,$die$daags$te$voren$reeds$zeer$
verminderd$waren,$ dreef$ ook$ het$ ijs$ van$ den$Roodvoet$ af,$ tot$
voorbij$Vreeswijk,$waar$het$ ook$het$ laatste,$ dat$ op$de$Horden$
vastgebleven$was,$voortstuwde,$zoodat$Rijn$en$Lek$geheel$ruim$
waren.$ Den$ 6en$werd$ het$ dijkleger$ van$ Overbetuw$ en$ dat$ van$
den$Lekdijk$benedendams$reeds$opgebroken$en$daarmede$het$
openlijke$teeken$gegeven,$dat$daar$geen$gevaar$meer$bestond.$
$
Ook$ de$ IJssel$ ontbond$ zich$ ongeveer$ op$ gelijke$ wijze:$ in$ den$
aanvang$met$geduchte$vernieling$bedreigende,$ zich$ telkens$na$
eenige$ beweging$ wederbevangende,$ en$ ten$ laatste$ gunstig$
opruimende.$ Den$ hoogen$ waterstand$ in$ den$ mond$ van$ den$
IJssel$ aan$ den$ Rijn$ hebben$ wij$ reeds$ waargenomen.$ Den$ 29en$
iets$ vroeger$ dan$ te$ Arnhem,$ had$ men$ te$ Westervoort$ den$
sterksten$was.$In$den$namiddag$van$den$30en$te$half$vier$ging$de$
rivier$ los,$ met$ felle$ beweging,$ waardoor$ een$ huis$ aan$ den$
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veerdam,$met$ vernieling$bedreigd,$ er$ echter$met$ enige$ schade$
afkwam.$Ook$eenige$schepen,$ in$den$spoorweghaven$geborgen$
ontkwamen$het$ gevaar$met$min$of$meer$ avery.$Geen$ stopping$
hoegenaamd$ greep$ er$ aan$ de$ spoorwegbrug$ plaats,$ waar$ de$
werking$der$ijsbrekers$een$waarlijk$treffend$gezigt$opleverden.$
Maar$in$de$bogt$aan$den$Eendenpoel,$bleef$gelijk$doorgaans$het$
ijs$opstuwen.$Zoo$hier$als$op$den$Rijn$ontwaren$wij$ zulk$eene$
werking$als$door$de$Heeren$Sloet$ en$Fijnje$als$de$gewone$zijn$
aangewezen$4).$Noodzakelijk$ontstond$er$nu$sterke$oploop$van$
het$ water,$ dat$ zeer$ voldoende$ opgekeerd$ werd$ door$ goede$
kistingen$door$de$ambtenaren$van$den$waterstaat$gesteld.$Maar$
aan$ den$ hoek$ van$ den$ veerdam,$ waar$ de$ weg$ naar$ Zevenaar$
zich$ daaraan$ sluit,$ en$ deze$ te$ zamen$ met$ den$ bandijk$ eenen$
kruisweg$vormen,$stortte$het$water$zich$van$de$rivierzijde$met$
0,50$el$hoogte$over$den$ lageren$veerdam,$ in$eenen$daarachter$
gelegen$ uiterwaard$ de$ Pleijen$ genaamd.$ Die$ overstorting$ kort$
bij$ den$ dijk$ plaats$ hebbende,$ spoelde$ zijdelings$ den$ dijk$ van$
onder$uit,$ en$dreigde$met$volslagen$ondermijning.$Ongemeene$
krachtsinspanning$ en$ volharding$ bewaarden$ de$ Lijmers$ voor$
overstrooming$ en$ Westervoort$ voor$ eene$ onberekenbare$
verwoesting.$ Den$ 31en$ werd$ een$ stuk$ van$ de$ noodbrug$ te$
Zutphen$weggeslagen.$De$Baaksche$dijk$werkte$met$0,66$el;$de$
kanonsdijk$begon$dien$dag$ te$werken$en$stortte$ 's$anderdaags$
0,35$el$ over.$Den$2en$Februarij$ ging$het$ te$Kampen$en$aan$het$
Katerveer$ los,$ en$ raakte$ over$ eene$ verre$ uitgestrektheid$ in$
beweging.$ Het$ Kampereiland$ werd$ overstroomd$ door$ dijkX
breuk.$ Niet$ voor$ den$ 4en$ als$ wanneer$ de$ stopping$ aan$ den$
Eendenpoel$doorschoot$zette$de$ ijsgang$op$den$ IJssel$door,$ en$
dienzelfden$ dag$ ruimde$ alles,$ zonder$ belangrijke$ ongelukken,$
geheel$overeenkomstig$de$verwachting$van$den$Inspecteur$van$
de$Waterstaat$den$Heer$Fijnje,$ reeds$den$2en$bekend$gemaakt.$
Denzelfden$dag$waakten$de$Baaksche$en$de$Kanonsdijk$weder,$
en$ reeds$ den$ 5en$ schreef$ men$ uit$ Doesborgh,$ Zutphen$ en$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
4)$ Beschrijving$ van$ den$ watervloed$ in$ Gelderland$ in$ Maart$ 1855,$ pag.$ 100,$
139,$141.$
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Deventer,$ dat$ men$ boven$ alle$ verwachting$ spoedig$ van$ het$
water$ontheven$was.$
$
Ook$ de$ Berkel$ en$ de$ Schipbeek,$ maar$ vooral$ de$ Vecht$ in$
Overijssel,$waren$buitengewoon$opgezet;$ de$ laatste$ door$ eene$
ijsstopping$aan$de$brug$bij$Ana.$Den$28en$Januarij$had$men$zoo$
sterken$overloop$van$den$Vechtdijk$tusschen$Emmelenkamp$en$
Coevorden,$ dat$ toen$ reeds$ Gramsbergen$ en$ omstreken$
overstroomden.$ Diepe$ gaten$ liepen$ er$ in$ den$ dijk,$ bij$ wier$
bewerking$een$der$werklieden$door$den$stroom$werd$medegeX
sleept$in$een$diepen$kolk,$waaruit$hij$met$moeite$gered$werd.$Er$
vielen$twee$doorbraken,$waarvan$de$een$op$Hanoversch$gebied,$
de$ander$ zette$weder$eene$groote$uitgestrektheid$ lands$onder$
water,$ doch$ na$ de$ opruiming$ van$ het$ ijs,$ was$ men$ ook$ daar$
spoedig$weder$van$het$water$bevrijd.$
$
Eindelijk$slaan$wij$nog$een$oog$op$de$ontruiming$van$de$Maas.$
De$ hoogste$ nood$ aan$ hare$ oevers,$ is$ veroorzaakt$ door$ den$
vloed$ van$ de$Waal.$Wat$ wij$ bij$ het$ losgaan$ van$ Rijn$ en$Waal$
aanmerkten$betreffende$den$invloed$van$de$temperatuur$in$de$
hoogere$rivierstreken$op$den$waterstand,$dat$geldt$hier$in$nog$
ruimeren$ zin.$ Was$ de$ vorst$ in$ 't$ begin$ van$ den$ winter$ later$
ingevallen$ in$ de$ hoogere$ streken$ van$ de$Maas,$ nu$ hield$ zij$ er$
later$en$wel$vrij$streng$aan,$vooral$te$Mezières,$waar$vóór$den$
26en$Januarij$maar$een$enkelen$dag$dooi$tusschen$beiden$inviel$
5).$Bij$het$vastzetten$van$het$ ijs$was$het$water$over$de$geheele$
Maas$ hoog$ geweest,$ en$ bleef$ dat,$ zoodat$ de$ Beersche$ Maas$
loopende$gebleven$is.$Nadat$het$ijs$zich$gezet$had$viel$het$op$de$
beneden$Maas$doorgaans$beter$weg.$Den$10en$Januarij$toen$het$
ijs$overal$vast$was,$teekende$Heusden$0,92$el$onder$dijkskruin,$
en$den$28en$2,46$el.$Men$kon$er,$bij$de$ruime$waterberging$in$de$
nabijheid,$weder$met$minder$ vrees$ eenigen$ toevoer$ tegemoet$
zien.$Op$de$bovenXMaas$ontwaarde$men$te$Maastricht,$omtrent$
den$15en,$ een$paar$dagen$ zoo$ sterken$was,$ dat$ de$doorgaande$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
5)$Zie$de$thermometerstanden$Mezières,$Maastricht.$
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val$van$vroegere$dagen$er$weder$geheel$door$aangevuld$werd,$
hetwelk$ bij$ de$ lage$ temperatuur$ die$ daar$ en$ hooger$ op$ heerX
schte$6),$ gereedelijk$ ook$ aan$ de$ verstopping$ benedenwaarts$
werd$ toegeschreven.$ Bij$ het$ sterke$ verval$ dat$ op$ de$ Maas$
bestaat,$ van$ ruim$26½ el$ tot$Roermond,$ en$ van$nog$15½$van$
daar$ tot$Grave,$ is$het$natuurlijk$dat$de$ ijsgang$daar$ ligt$ invalt,$
voor$dat$het$ ijs$ sterk$ is$ afgedooid.$Maar$de$ stroom$die$uit$dat$
verval$ontstaat$wordt$zeer$getemperd$door$de$menigvuldige$en$
sterke$bogten:$en$even$ ligt$ontstaan$daaruit$ook$veel$opkaring$
en$ stopping$ van$ het$ ijs.$ Den$ 18en$ teekende$men$ te$ Roermond$
0,50$ el$ val.$ Tegen$ het$ losgaan$ der$ rivieren$ had$ men$ op$ de$
bovenXMaas$ sterke$ werking$ van$ het$ water.$ Het$ peil$ te$ Venlo,$
teekende$ den$ 29en$ eenen$ waterstand,$ in$ Ned.$ ellen$ boven$
Amsterdamsch$peil,$die,$vergeleken$met$den$middelbaren$stand$
door$ Sloet$ en$ Fijnje$ opgegeven$ 7 )$ eene$ hoogte$ daarboven$
aanwees$van$5,26$el,$en$den$31en$van$5,41.$In$weinige$dagen$viel$
het$daarop$zoo$snel$weg,$dat$het$peil$den$4en$Februarij$2,21$en$
den$6en$1,26$boven$middelbaren$stand$teekende.$Vanaf$den$24en$
Januarij$werkte$het$ijs$allengs$los,$en$bedreigde$vooral$GrevenX
bicht,$doch$week$spoedig$weder:$den$27en$dreef$het$daar$door.$
Den$29en$had$hetzelfde$plaats$ te$Roermond;$den$31en$ te$Venlo,$
overal$ vóór$ het$ losgaan$met$ sterke$was,$ daarna$met$ nog$ veel$
sterker$ val.$ Nu$ in$ eene$ bedding$ komende,$ die$ minder$ sterk$
afhelt,$werkte$de$rivier$minder$door$en$het$duurde$tot$den$6en$
Februarij$eer$het$ijs$te$Grave,$waar$het$zich$sterk$zamengepakt$
had$losging.$
$
Inmiddels$was$er$op$de$Geldersche$Maas$vrij$wat$voorgevallen.$
Hier$was$het$niet$de$rivier$zelve,$maar$haar$nabuur$de$Waal,$die$
de$meeste$bekommering$te$weeg$bragt.$In$Maas$en$Waal$lagen$
de$ dorpen$ in$ het$ benedenste$ deel$ van$ den$ polder,$ aan$ de$
Maaszijde,$ in$ dezelfde$ stelling$ tegenover$ de$ doorbraak$ te$
Leeuwen,$ als$ Pouderoijen$ tegenover$ Brakel,$ Nederhemert$ en$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
6)$Zie$de$thermometerstanden$Mezières,$Maastricht.$
7)$Aangehaald$werk$p.$208.$
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Aalst$over$Zuilichem.$Ook$daar$zijn$de$Maasdijken$lager$dan$de$
Waaldijken,$omdat$de$laatste$doorgaans$hooger$water$te$keeren$
hebben.$ Toen$ derhalve$ het$Waalwater,$ na$ de$ doorbraak,$ door$
den$geheelen$polder,$zoo$ver$mogelijk$was$gelijk$gevloeid,$dat$al$
spoedig$ plaats$ had,$ het$ tegen$ den$ Teersdijk$ stuitte,$ liep$ het$
vooral$op$de$lage$dorpen$aan$de$Maasdijken$aan.$Vandaar$voor$
Wamel$ en$ Dreumel$ al$ weder$ een$ hoogere$ vloed$ dan$ er$ ooit$
beleefd$ was.$ Appeltern,$ Maasbommel$ en$ vooral$ Alphen$
verkeerden$ in$ hetzelfde$ geval$ als$ vroeger$ Pouderoijen.$ Op$
Alphen$rigtte$zich$de$hevigste$en$langdurigste$aanval,$waardoor$
het$vreesselijk$leed.$Daar$was$het$niet$voor$weinige$uren,$maar$
dagen$ lang$ dat$ er$ geen$ drooge$ plek$ meer$ te$ zien$ was.$ Op$ de$
zolders$ was$ er$ geen$ veiligheid$ meer.$ De$ dijk$ was$ niet$ meer$
zigtbaar,$ en$ werd$ het$ door$ hevige$ afspoeling$ hoe$ langer$ zoo$
minder.$Ware$ er$ daar$ geen$ hulp$ van$ de$ overzijde$ opgedaagd,$
dan$zou$de$ramp$van$Maas$en$Waal$nog$meer$menschenlevens$
gekost$hebben;$want$de$huizen$werden$ondermijnd$en$ zakten$
weg$ in$menigte.$Over$de$ lengte$van$een$uur$gaans$ver$spoelde$
de$dijk$van$0,50$tot$1,00$el$hoog$af.$
$
Den$ 4en$ Februarij$ ging$ het$ ijs$ los$ te$ Hedel,$ Veen,$ Heusden$ en$
Woudrichem.$Den$5en$werkte$het,$opgeheven$door$het$WaalwaX
ter$ ook$ hooger$ op$ te$ Appeltern$ en$ Batenburg,$ en$ den$ 6en$
eindelijk$des$morgens$ten$4$ure$ook$te$Grave.$Alles$schoof$tegen$
de$verstopping$te$Hardinxveld$totdat$ook$deze$in$den$namiddag$
van$den$6en$ los$ schoot$en$nu$eene$ ijsXmassa$over$de$Merwede$
en$Oude$Maas$afdreef$gelijk$men$daar$nooit$gezien$had.$
$

__________!
$
$ $
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II.$
GEVOLGEN.$

$
Al$ konden$ volledige$ opgaven$ der$ schade$ aan$ verschillende$
waarden,$ ons$ een$ juist$ denkbeeld$ van$ al$ de$ gevolgen$ geven,$
toch$is$het$zeker$dat$zij$betrekkelijk$groot$of$klein$zijn$te$achten;$
want$ er$ hebben$ vloeden$ plaats$ gehad,$ die$ veel$ geweldiger$
schenen$ en$ minder$ schade$ veroorzaakten,$ daar$ vielen$ er$ ook$
die$ het$ veel$ minder$ schenen,$ en$ oneindig$ meer$ verwoesting$
aanrigtten$aan$het$ leven$van$menschen$en$vee.$ In$vergelijking$
van$ den$ vloed$ van$ 1855,$ hoewel$ die$ zich$ over$ veel$ grooter$
oppervlakte$ uitstrekte,$ is$ de$ schade$ zeer$ aanzienlijk;$ maar$ in$
vele$opzigten$mag$men$zonder$vrees$voor$overdrijving$ook$hier$
het$ geijkte$ woord$ onberekenbaar$ toepassen.$ wel$ zullen$ velen$
gemakkelijk$weder$tot$hun$vorige$welvaart$komen;$maar$er$zijn$
ook$wonden$geslagen,$die$slechts$door$den$tijd$geheeld$worden:$
er$ is$gebrek,$koude$en$angst$geleden,$die$men$niet$kon$afwenX
den,$ en$die$hier$onherstelbaar$gemis$van$ leven$of$gezondheid,$
daar$slepende$ziekten$nalaten.$Voor$velen$is$hun$gewone$bedrijf$
en$landhuishouding$geheel$en$al$verstoord.$$
$
De$vreesselijke$koude,$eene$ongewone$zaak$bij$het$ontstaan$van$
den$vloed,$daar$dit$doorgaans$bij$dooijend$weder$plaats$heeft,$
heeft$bij$onbeschrijfelijk$ lijden$ook$ongewone$rampen$te$weeg$
gebragt;$hoewel$'t$ook$niet$mag$worden$voorbijgezien,$hoe$juist$
de$ strenge$ vorst$ nog$ spoedig$ gelegenheid$ heeft$ gegeven$ tot$
redding$van$velen$over$den$ ijsvloer.$Maar$wij$willen$van$nu$af$
niet$ enkel$ feiten$en$cijfers$opgeven:$wij$willen$ook$een$weinig$
toezien,$ of$ al$ die$ jammeren;$ nu$ onherroepelijk,$ voor$ altijd$
onvermijdelijk$zijn,$of$—$hoe$zij$althans$'t$best$kunnen$gelenigd$
worden.$ Niets$ kan$ beter$ daartoe$ dienen,$ dan$—$ opmerkzaam$
een$kijkje$te$nemen,$gelijk$de$heer$Hecking,$die$verklaarde$geen$
fantasie$ maar$ de$ werkelijkheid$ te$ willen$ geven;$ en$ ze$ zoo$
getrouw$gaf;$ dat$ zijne$ schetsen$ zoowel$ als$ zijn$ bijschrift,$ voor$
ieder$ooggetuige$inderdaad$zeer$treffend$zijn.$Er$valt$echter$nog$
meer$op$te$merken,$en$ik$noodig$u$daarom,$geachte$lezer!$mij$in$
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de$verbeelding$te$volgen$op$eene$wandeling$iets$korter$nog$na$
den$ramp.$$
$
Dingsdag$den$8en$Januarij$had$het$ijs$zich$tot$boven$Z.$Bommel$
gezet,$ en$ de$ rivier$ was$ dien$ dag$ nog$ niet$ zonder$ gevaar$ te$
passeren,$ ofschoon$onze$wakkere$veerlieden,$ om$ te$helpen$en$
te$ redden,$ zich$ met$ de$ schietschouw$ niet$ alleen$ op$ de$ rivier$
waagden,$ maar,$ de$ boot$ over$ den$ dijk$ halende,$ ook$ op$ den$
vloed,$ die$ wel$ digt$ gevrozen,$ maar$ nog$ niet$ begaanbaar$ was!$
Des$Woensdags$was$er$reeds$vroegtijdig$een$veilig$pad$over$de$
rivier$gemaakt,$en$wij$gingen$er$ten$9$ure$over.$Daags$te$voren$
was$ het$ de$ koudste$ dag$ van$ den$ winter$8)$ en$ de$ nacht$ is$
vreesselijk$geweest$voor$die$hem$op$den$zolder$hebben$moeten$
doorbrengen.$Nog$is$het$een$der$felste$dagen;$maar$de$zon,$die$
het$doodsch$tooneel$met$een$vriendelijk$licht$en$eenige$warmte$
bestraalt,$is$als$een$waarborg$van$troost,$leven$en$welvaart$voor$
de$toekomst,$hoe$troosteloos$er$nu$ook$alles$moge$uitzien.$
$
Reeds$valt$het$u$op,$dat$het$zoo$doodstil$ is,$terwijl$gisteren,$bij$
het$aanhoudend$vervoer$naar$Bommel,$het$vee$zich$telkens$liet$
hooren,$al$ loeide$het$blijde$de$veilige$stallen$tegen.$Zoodra$zijn$
we$ niet$ op$ den$ dijk$ gekomen,$ of$ daar$ zien$ wij$ een$ groot$
afgerasterd$ ruim,$ gevuld$ met$ paarden,$ koeijen,$ schapen$ en$
geiten;$ maar$ geluid$ hooren$ wij$ niet.$ Daar$ verder$ op$ staan$ er$
overal$in$menigte$aan$den$kant$van$den$dijk,$aan$aftuiningen$of$
palen$ gebonden,$ op$ eenig$ strooisel.$ Die$ nog$ eene$ beschutting$
van$horden$of$ rietmatten$hebben,$ zijn$ er$ al$ aanstonds$ tieriger$
om;$ die$ nog$ een$ afdak$ kregen,$ genieten$weelde.$Het$ arme$ vee$
heeft$ dien$ streng$ kouden$ nacht$ onder$ den$ blooten$ hemel$
doorgebragt;$ het$ staat$ daar$ stil$ en$ lusteloos,$ met$ één$ poot$
krimpend$opgetrokken,$ een$welbekend$ teeken$van$malaise$bij$
het$ vee,$ en$ het$ laat$ het$ voeder$ onaangeroerd$ liggen.$ Arme$
dieren!$ —Gelukkig$ nog$ dat$ men$ geen$ menschenlevens$ te$
betreuren$ heeft,$ dan$ van$ éénen,$ Arie$ van$ den$ Oever,$ die$ zich$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
8)$Zie$de$thermometerstanden.$
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gisteren$ te$ vroeg$met$ een$ brugslede$ op$het$ ijs$ heeft$ gewaagd,$
om$ van$ den$ zolder$ van$ zijn$ huisje,$ een$ weinig$ veldwaarts$ in$
gelegen,$naar$den$dijk$te$komen;$zijn$weeuwtje$is$nog$naauweX
lijks$16$jaren$oud,$en$blijft$met$een$nog$zeer$jong$kindje$achter.$
Ook,$ vernemen$ we,$ is$ er$ aan$ vee$ niet$ veel$ verloren,$ behalve$
daar$ ginds$ op$ die$ hofstede$ een$ weinig$ beneden$ de$ kerk$
veldwaarts$in$gelegen,$daar$heeft$men$geen$stuk$vee$uit$gered,$
steunende$op$de$hooge$ligging,$dewijl$de$hoeve$gebouwd.is,$om,$
berekend$ op$ den$ vloed$ van$ 1809,$ ruim$ vloedvrij$ te$ zijn.$ Toch$
staan$ er$ 9$ paarden$ en$ 50$ stuks$ rundvee,$ alleen$ nog$ met$ de$
koppen$boven$water,$of$ liever$boven$het$ ijs;$want$het$water$ is$
hun$boven$den$rug$digt$gevrozen.$$
$
't$ Is$ dan$ ook$ een$ vreesselijke$ plas$ dien$ we$ overzien.$ Van$ de$
arbeiders$ woningen$ zijn$ veelal$ alleen$ de$ daken$ te$ zien.$ De$
benedenhuizen$ staan$ allen,$ van$ 5$ tot$ 8$ voet$ en$ dieper$ onder$
water;$ en$ aan$ alle$ huizen$ langs$ den$ dijk,$ zien$ we$ ladders$ of$
planken$ liggen,$ van$ den$ dijk$ in$ het.$ dakvenster;$ of,$ waar$ dit$
zijdwaarts$af$staat,$heeft$men$een$gat$in$het$stroodak$gesneden,$
dat$nu$de$huisdeur$vervangt.$De$dijk$staat$overal$ tusschen$het$
vee$door$vol$huisraad,$hoopen$aardappelen,$met$stroo$of$mest$
gedekt,$hooitassen$enz.,$ zoodat$de$ sleden$er$ somtijds$naauweX
lijks$door$kunnen.$Bij$de$kerk$steekt$een$chais,$een$kar$en$een$
partij$ kerkbanken,$ met$ het$ boveneinde$ door$ het$ ijs,$ en$ een$
aantal$ drieplankjes$ (kleine$ platboômde$ schuitjes)$ liggen$ er$
nevens.$ In$eene$bonte$mengeling$ liggen$meubelen,$beddegoed,$
kleedingstukken,$ klein$ huisraad,$ tafelen$ keukengereedschap$
door$elkander;$soms$ligt$er$de$huishond$bij,$maar$meestal$is$het$
onbewaakt$ aan$ de$ publieke$ trouw$ overgelaten.$ Alle$ man$ is$
bezig$ met$ dragen,$ slepen,$ bergen,$ maar$ alles$ gaat$ zonder$
spreken$of$geroep,$met$sombere$verslagenheid;$bij$al$de$drokte$
geen$levendigheid;$bij$de$allerzonderlingste$combinatiën,$die$u$
anders$ zouden$doen$ schateren$van$ lagchen,$ gevoelt$ gij$ er$hier$
niet$de$minste$lust$toe.$
$
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Wij$ wandelen$ voort$ naar$ Nieuwaal.$ Hier$ zie$ gij$ dezelfde$
treurige$drokte.$ 't$ Is$wel$ te$ zien,$dat$men$het$hier$bang$gehad$
heeft.$ Nog$ bruischt$ het$ water$ over$ ieder$ dammetje$ op$ de$
uiterwaarden$ tusschen$ de$ ijsschotsen$ door;$ aan$ de$ huizen$
buitendijks,$ die$ buiten$ den$ ijsgang$ gelegen$ hebben,$ zijn$ de$
sporen$ van$ geweldigen$ stroom,$ veelvuldig$ zigtbaar;$ en$ aan$de$
dijken$is$het$overal$te$zien$dat$het$er$hier$lang$en$sterk$overgeX
stort$is.$Hoe$nader$wij$aan$de$doorbraak$komen$des$te$belangX
rijker$schade$aan$den$dijk,$en,$lang$voordat$wij$er$aangekomen$
zijn,$wordt$ge$overtuigd$dat$het$hier$niet$houdbaar$is$geweest.$
Hier$is$de$dijk$niet$evenredig$in$hoogte$met$dien$van$Gameren:$
hij$ is$ slechts$ aan$ éénen$ kant,$ en$ wel$ aan$ de$ binnenzijde$
verhoogd$met$eene$kade,$nu$het$eenig$begaanbare$pad;$midden$
op$den$dijk$ligt$het$vol$ijs,$dat$er$deels$op$bevrozen$is,$deels$in$
schotsen$op$gekruid.$Waarlijk$geen$gunstige$aanleg$van$den$dijk$
voor$ zulke$omstandigheden.$Met$den$besten$wil$had$men$hier$
niet$met$vrucht$kunnen$werken$aan$de$noodwering,$lag$de$kade$
aan$ de$ buitenzijde,$ er$ware$meer$ kans$ geweest.$ Een$ kwartier$
uurs$ver,$bevinden$we$den$dijk$door$het$overgestroomde$water$
zóó$ aan$ de$ binnenzijde$ afgespoeld,$ dat$ zelfs$ ons$ voetpad$ half$
ondermijnd$ is,$ maar$ nu$ tot$ een$ vasten$ klomp$ bevrozen,$ is$ er$
geen$gevaar$van$ instorten.$Nog$menig$verlaten$woning$komen$
we$voorbij;$velen$staan$open,$en$wilde$men$den$ijsvloer$niet$als$
een$ onbewegelijke$ schutsmuur$ tegen$ de$ deuren$ gelegd$ zien,$
dan$heeft$men$ze$moeten$openzetten.$Bij$de$meesten$ontdekken$
we$ nog$ als$ eenige$ achtergeblevene$ bewoneres$ de$ huiskat,$ die$
zich$ het$ best$ van$ allen$ in$ haar$ lot$ schijnt$ te$ schikken;$ zij$ zit$
meest$tegen$den$wand$of$het$dak$aan$de$zonzij$de,$en$koestert$
zich$met$welgevallen$in$hare$warmte.$Ook$hoenders$heeft$men$
nog$ achter$ gelaten,$ die$ zijn$ zoo$ uitgehongerd$ dat$ ze$ ons$
naloopen,$en$bij$het$minste$roepen$ons$op$de$schouders$en$het$
hoofd$ vliegen.$ Vogelen$ bespeuren$ we$ nergens,$ dan$ soms$ een$
enkele$kraai,$die$misschien$aas$kan$vinden,$de$anderen$hebben$
het$woeste$oord$verlaten.$
$
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Maar$daar$zijn$we$aan$de$doorbraak.$Hier$gaat$nog$stroom$naar$
binnen,$ en$ is$ het$ zoo$ fel$ blij$ en$ loopen,$ dat$ het$ niet$ digt$
gevrozen$ is.$ Wel$ een$ half$ kwartier$ gaans$ ver$ landwaarts$ in,$
vormt$ zich$ een$ smalle$ baai$ van$ blank$ water$ tusschen$ de$
binnengestormde$ ijsschotsen$ besloten.$ Inderdaad$ een$ eigenX
aardig$ indrukwekkend$ gezigt!$ Wat$ sporen$ van$ woedenden$
storm$ziet$ge$aan$dien$diep$uitgeloopen$voorgrond,$waar$zeker$
ook$nog$boomen$gestaan$hebben,$daar$hangen$er$nog$verscheiX
dene$ aan$ hunne$ laatste$ wortels,$ over$ den$ stroom$ gebogen,$
gereed$om$er$in$te$storten.$Zie,$daar$aan$de$overzijde$dat$huisje$
binnendijks$reeds$half$ondermijnd,$over$den$stroom$hangende;$
zie$landwaarts$in$die$onafzienbare$vlakte$van$ijsschotsen,$even$
ruw,$ even$ woest$ op$ en$ door$ elkander$ geworpen,$ als$ in$ den$
felsten$stroom$der$rivier$zelve.$
$
Regt$doodsch$ is$het$hier.$Hoe$moeijelijk$ is$de$aanblik$van$zulk$
een$tooneel$getrouw$weder$ te$geven,$dat$wel$ tot$het$schrikkeX
lijk$schoone$mag$gerekend$worden,$maar$zoo$arm$aan$vormen$
en$ lijnen,$aan$ licht$en$bruin,$en$alles$ ingesloten$door$die$soort$
van$ ijs,$ dat$ uit$ schuimend$ troebel$ water$ gestold,$ een$ zoo$
onbehagelijk$ aanzien$ heeft,$ met$ die$ doffe$ vuilwitte$ kleur.$
Hadden$we$nu$een$photographische$toestel!$—$Maar$van$waar$
het$ beste$ gezigtspunt$ gekozen?$—$ Inderdaad$de$heer$Hecking$
heeft$dat$meesterlijk$gedaan.$
$
Nu$zouden$we$ook$gaarne$de$tweede$doorbraak$zien;$maar$die$
is$aan$deze$zijde$verscholen,$achter$het$ stuk$dijk,$met$deszelfs$
opstand,$dat$midden$in$is$blijven$liggen;$en$de$ijsmassa$op$den$
vloed$ is$ nog$ niet$ te$ vertrouwen;$wij$moeten$ langs$ denzelfden$
weg$terug.$Maar,$wat$u$in$het$heengaan$reeds$is$opgevallen,$dat$
merkt$ge$nu$nog$meer$op.$—$Hoog$is$hier$de$nood$geweest,$en$
dit$laatste$stuk$dijk$al$zeer$ontoegankelijk.$—$Maar$over$dezen$
geheelen$afstand$van$meer$dan$1¼ uur$gaans$van$Gameren$af,$
en$van$daar$naar$Bommel$heen,$zien$we$nergens$die$dijkwerinX
gen,$ die$ aan$ gene$ zijde$uren$ ver$doorloopend$ zijn$ aangebragt.$
Slechts$ op$ de$ dorpen$ en$ bij$ particuliere$ eigendommen$ vinden$
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we$iets,$en$ook$maar$iets$dat$den$naam$van$kistingen$verdient;$
en$overigens,$ alleen$ook$maar$bij$de$huizen,$blijkbaar$door$de$
bewoners$zelven$voor$eigene$veiligheid,$eenige$smalle$dammeX
tjes$van$los$op$een$gevleide$mest,$zonder$eenige$bevestiging$in$
den$ grond,$ zoodat$ de$ minste$ stroom$ ze$ wegschuift.$ Elk$ heeft$
voor$zich,$maar$men$heeft$niet$zamen$gewerkt.$Wij$kunnen$niet$
nalaten$eens$navraag$te$doen,$en$bevinden$dat$men$hier$in$den$
waan$verkeerd$heeft,$dat$de$Bommelerwaard$niet$kon$inbreken,$
maar$de$Tielerwaard$veel$eerder$moest$bezwijken.$En$de$ramp$
eenmaal$gevallen$zijnde,$kon$men$zich$niet$verbeelden,$dat$de$
vloed$met$mogelijkheid$hooger$kon$komen$dan$in$1809.$Op$die$
hooge$ hofstede,$ waar$ het$ vee$ onder$ het$ ijs$ zit,$ meende$ men$
telkens:$"nu$zou$'t$wel$op$zijn$hoogst$zijn."$Maar$van$de$enkels$
van$het$vee$klom$het$tot$de$knieën,$later$tot$den$buik,$en$—$nu$
kan$ men$ niet$ meer$ vlugten.$ "O$ kom!"$ zegt$ men,$ "'t$ zal$ wel$
spoedig$weer$weg$vallen.$—$Zoo$hoog$kan$ 't$niet$blijven,"$enz.$
Wat$ zorgeloos$ vertrouwen,$ wat$ ongegronde$ verwachting,$ wat$
onbegrijpelijke$ werkeloosheid!$ —$ Hoe$ kan$ iemand$ zich$
verbeelden,$waar$ er$ beneden$ stopping$ bestaat,$ en$ het$ buitenX
water$over$de$kruin$van$den$dijk$loopt,$dat$het$buiten$zóó$veel$
kan$vallen,$dat$het$binnen$maar$een$voet$of$wat$hoog$komt?$Als$
Bommelerwaard$ zesmaal$ grooter$ware,$ dan$was$ dat$mogelijk.$
Nu$ moet$ men$ zich$ nog$ verwonderen,$ op$ een$ uur$ afstands$
hemelsbreedte,$ in$ het$ binnenwater,$ vergeleken$met$ den$ stand$
der$ rivier,$ een$ verhang$ van$ 6$ voet$waar$ te$ nemen.$Maar$ daar$
vernemen$we$ ook$ redeneringen$ als$ deze:$ "als$ we$ het$ hebben$
moeten,$ zullen$ we$ 't$ immers$ toch$ krijgen.$ —$ Tegen$ God$ kan$
men$niet$strijden.$—$Moet$men$Hem$naar$de$kroon$steken?"$—$
Heerlijk$ determinisme!$Wat$ zoete$ gelatenheid$ geeft$ dat$ onder$
den$ramp!$
$
Andere$ ergernis!$ Drok$ zien$ we$ de$ bakkers$ en$ molenaars$
rondloopen$onder$die$boeren.$Geen$wonder,$er$is$brood$gebrek.$
Maar$ geen$ boer$ die$ nu$ zijn$ koren$ verkoopt,$ nu$ zal$ 't$ eerst$
beginnen$ te$ gelden,$ o!$auri' sacra' fames!$ de$woeker$ azende$ op$
de$ellende!$
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$
Wij$vernemen$ook$naar$den$staat$van$het$dijkleger$ tijdens$het$
gevaar.$Immers$welk$een$verschil$met$de$toebereidselen$aan$de$
overzijde,$ lang$ vooruit$ gemaakt.$ Toebereidselen$ bij$ de$ regleX
menten$ voorgeschreven,$ en$ altijd$ als$ gewone$ regel$ geproclaX
meerd;$ maar$ waarvan$ hier$ niets$ heeft$ plaats$ gehad!$ En$ wij$
vernemen$meer$dan$wij$geroepen$zijn$bekend$te$maken;$maar$
schorten$hier$ons$oordeel$tot$later$op.$$
$
Daar$liggen$dan$bijna$9000$bunders,$met$Brakel$en$Pouderoyen$
over$de$10,000,$voortreffelijk$bouwland,$met$16$dorpen$en$nog$
eenige$gehuchten,$onder$een$vreesselijke$ijszee$bedolven,$die$in$
de$lage$deelen$op$menige$plaats$tot$4$el$hoog$heeft$gestaan,$en$
een$ schat$ van$ koren,$ aardappelen,$ hooi$ en$ voeder$ vernield.$
Lang$bleef$de$vorst$zeer$streng$aanhouden,$hetwelk$in$zooverre$
gelukkig$was,$ dat$men$des$Woensdags$ reeds$met$ schietschouX
wen$ en$ sleden$ over$ het$ ijs$ kon,$ en$ vele$ ongelukkigen$ van$ de$
binnendorpen$gered$werden.$Des$Donderdags$haalde$men$nog$
met$veel$inspanning$verscheiden$paarden$van$onder$het$ijs,$die$
meest$herstelden.$Spoedig$viel$nu$het$water$weg;$die$ijskanten$
die$ naar$ Hecking's$ schetsen$ den$ 12en$ reeds$ als$ étagères$ of$
stommeknechts$ rondom$ de$ boomen$ zaten,$ toonden$ den$
spoedigen$ val$ van$ het$ water$ aan.$ Dit$ veroorzaakte$ aan$ de$
huizen$ in$ den$ Bommelerwaard$ eene$ vreesselijke$ schade.$ Het$
water,$ in$ de$ muren$ gedrongen,$ en$ zoo$ bevrozen,$ liet$ bij$ het$
wegvallen$groote$ijsschotsen$aan$dezelve$achter,$welke$zoo$vast$
er$ aan$ verbonden$ waren,$ dat$ zij$ te$ zamen$ ééne$ harde$ massa$
vormden.$ Zoodra$ nu$ het$ water$ onder$ dien$ bodem$ wegzonk,$
werkten$ die$ schotsen$ met$ geweldige$ hefboomskracht$ op$ de$
muren,$ die$ bij$ menigte$ buitenwaarts$ overstortten.$ Doordien$
verre$de$meesten$dier$huizen,$ook$wel$flinke$boerenXstellingen$
met$ leem$ gemetseld$waren,$ dat$ door$ het$water$ doorweekt$ en$
door$ de$ vorst$ weêr$ los$ gevrozen$ was,$ zijn$ er$ tallooze$ huizen$
ingestort;$ die$ in$ kalk$ gezet$ waren,$ hadden$ ook$ wel$ scheuren$
bekomen,$maar$op$verre$na$niet$zooveel$geleden.$Terwijl$alzoo$
Brakel$het$meest$verwoest$en$geruineerd$is$door$de$langdurige$
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overstrooming,$ de$ onmogelijkheid$ om$ den$ landbouw$ tijdig$
genoeg$ te$ hervatten$ en$ den$ reeds$ bestaanden$ schuldenlast,$
Maas$en$Waal$de$ treurigste$ slagen$van$ rouw$ontving,$ is$ gewis$
de$ meeste$ schade$ in$ den$ Bommelerwaard$ gevallen.$ Gelijk$ de$
huizen$ door$ de$ aanhangende$ schotsen$ ontwrikt$ werden$ zoo$
scheurden$ de$ vruchtboomen$ in$ menigte$ uiteen,$ veelal$ in$ het$
hart$van$den$kroon,$eene$schade$die$zich$eerst$na$verloop$van$
jaren$kan$herstellen.$
$
Te$ Brakel$ had$ de$ doorbraak$ 17$ huisjes$ medegenomen,$ die$
echter$van$gering$kaliber$waren.$Buitendien$waren$verscheideX
ne,$en$daaronder$vrij$goede$huizen$buitendijks,$zoo$te$Zuilichem$
als$te$Brakel,$door$het$opkruijend$ijs$ter$neergeworpen.$De$dijk$
van$Zuilichem$naar$Brakel$bood$des$zomers$een$der$schoonste$
wandelingen$in$deze$oorden$aan,$door$de$zware$vruchtboomen,$
die$ ter$ weerszijde$ stonden$ en$ meer$ ander$ tamelijk$ kloek$
geboomte$ op$ de$ waarden.$ Daar$ liggen$ die$ schoone$ boomen,$
door$het$ijs$ontworteld$en$met$schotsen$overstelpt;$en$van$het$
jong$geboomte$daar$buiten,$dat$onder$den$ijsgang$nederboog,$is$
de$zijde$waarover$die$heenging,$geheel$van$schel$ontbloot.$Een$
getrouwe$schets$van$dergelijke$verwoesting$op$de$Drutensche$
uiterwaarden,$ werd$ door$ een$ ooggetuige$ in$ de$ nieuwsbladen$
gegeven.$
$
Wat$ tal$ van$huisgezinnen$was$ van$ voedsel,$ deksel$ en$huisvesX
ting$beroofd;$hoe$ langen$ tijd$zijn$zij$door$de$weldadigheid$der$
landgenooten$ onderhouden:$ wat$ sommen$ heeft$ dat$ alles$
gekost!$ Uit$ eene$ korte$ opgave$ van$ de$ StaatsXCourant,$ vernam$
men$ dat$ er$ in$ 't$ geheel$ 39$ menschen$ waren$ omgekomen;$
paarden$ en$ veulens$ 67;$ rundvee$ groot$ en$ klein$ 337;$ varkens$
235;$ schapen$ en$ geiten$469;$ totaal$ der$ verwoeste$huizen$284,$
behalve$den$korenmolen$te$Zuilichem;$grootendeels$vernield$83$
huizen;$beschadigd$1711;$minder$beschadigd$257.$Personen$die$
hunne$ woning$ hadden$ moeten$ verlaten$ 4903;$ ondersteund$
4437;$ bovendien$ in$ de$ gemeenten$ verpleegd$ 8768$ en$—$ 136$
huisgezinnen.$ Uit$ dit$ laatste$ blijkt$ dat$ de$ opgaven$ niet$ geheel$
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volledig$zijn$geweest.$Uit$bijzondere$opgaven$vernam$men$dat$
's$ Hertogenbosch$ 7500$ personen$ verzorgde,$waarvan$ 2000$ in$
de$ stad$ zelve;$ Zalt$ Bommel$ ruim$ 10,000,$waarvan$ 1162$ in$ de$
stad$zelve,$Gorinchem$2678,$Nijmegen$417,$welk$getal$zeker$of$
te$ gering$ is$ of$ velen$ te$Druten,$ Leeuwen$ en$ andere$ dorpen$ er$
buiten$ liet;$ Driel$ verzorgde$ 2000$ menschen$ en$ gewis$ blijven$
hier$ een$ aantal$ buiten$ rekening,$ die$ in$ verschillende$ bladen$
opgegeven$ zijn.$ Zalt$ Bommel$ besteedde$ 1676$ stuks$ vee$ in$
Noord$Braband$en$onderhield$1000$stuks$ in$de$stad$ (1$Febr.).$
Langen$ tijd,$ zoo$ vermeldde$ de$ StaatsXCour.,$ zijn$ gevoed$ 244$
paarden$ en$ veulens,$ 1109$ runderen,$ 2192$ schapen$ en$ geiten.$
Het$ onderhoud$ van$ het$ vee$ kostte$ meer$ dan$ zijn$ waarde$
bedroeg,$doordien$veel$voeder$verongelukt$was$en$het$noodige$
tot$hooge$prijzen$moest$aangekocht$worden;$waarom$men$dan$
ook$te$Z.$Bommel$eene$wijle$in$ernstig$beraad$heeft$gestaan$om$
het$gedeeltelijk$ te$verkoopen;$maar$men$begreep$dat$het$ later$
niet$ ligter$ zou$ te$ vergoeden$ zijn,$ en$ de$ eigenaars$ niet$ ligt$ in$
hunnen$vorigen$staat$te$herstellen.$
$
Aan$ den$ landbouw$ is$ de$ meeste$ schade$ toegebragt$ aan$
Bommelerwaard$ beneden$ den$ Meidijk,$ en$ eenige$ der$ laagste$
polders$ daar$ boven;$ de$minste$ in$Maas$ en$Waal.$ In$ dit$ laatste$
land$ waren$ de$ velden$ omtrent$ half$ Februarij$ reeds$ weder$
droog,$alleen$de$laagste$polders$hadden$nog$eenig$water,$terwijl$
de$doorbraak$te$Leeuwen$zeer$gemakkelijk$te$digten$was,$door$
de$bogt,$waarmede$de$dijk$binnenwaarts$ ingeloopen$had,$af$ te$
snijden,$ en$ den$ dijk$ regtuit$ te$ leggen$ over$ den$ hoogen$ voorX
grond$ heen,$ die$ daar$ lag.$ Ook$ de$ benedenpolders$ losten$ hun$
water$van$zelf$tijdig$genoeg$door$het$vallen$van$de$Maas,$zoodat$
men$de$hulp$van$het$stoomgemaal$niet$eens$noodig$had.$
$
Ook$in$de$Bommelerwaard$was$het$water$in$ruim$8$à$10$dagen$
zoo$ laag$ gevallen,$ dat$ de$polders$ boven$den$ straatweg$naar$ 's$
Hertogenbosch,$ Driel,$ Rossum,$ Hurwenen,$ er$ weinig$ overlast$
van$ zouden$ gehad$ hebben,$ als$ niet$ alles$ digt$ gevrozen$ ware$
geweest.$Hadde$men$nu$spoedig$genoeg$de$gaten$te$Zuilichem,$
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in$ den$ Meidijk,$ die$ altijd$ bij$ overstrooming$ van$ bovenX
Bommelerwaard$ wordt$ doorgestoken,$ en$ te$ Pouderoijen$
kunnen$digten,$en$—$hadde$men$dan$het$stoomgemaal$kunnen$
gebruiken,$ dan$ was$ men$ in$ het$ benedendeel$ van$ BommeX
lerwaard$ook$bij$tijds$er$van$verlost$geweest.$
$
In$het$laatst$van$Februarij$en$het$begin$van$Maart$viel$het$water$
op$ de$ rivieren$ vrij$ wel.$ Omtrent$ 20$ Maart$ was$ men$ nog$ niet$
genoeg$gevorderd,$met$het$digten$van$den$Meidijk,$ lag$ook$de$
polder$beneden$denzelven$nog$open;$en$hoewel$de$doorbraken$
te$Zuilichem$goed$beringd$waren,$stroomde$het$water$door$den$
Meidijk$weder$naar$binnen.$Nu$spoedde$men$zich$om$dien$digt$
te$maken,$ en$ tegen$ het$ laatst$ van$Maart$was$ de$Maas$ genoeg$
gevallen$ en$ de$ machines$ genoeg$ boven$ water$ om$ te$ kunnen$
werken:$dat$ aan$den$vleugeldijk$had$wel$12$voet$onder$water$
gestaan.$ Beide$ machines,$ te$ Aalst$ en$ aan$ den$ vleugeldijk,$
werkten$ dag$ en$ nacht;$ maar$ de$ doorkwelling$ van$ de$ dijken$
langs$ de$ Waal,$ die$ nog$ hoog$ bleef,$ hield$ den$ benedenpolder$
blank,$zoo$dat$men$ in$8$dagen$ tijds$naauwelijks$een$paar$Ned.$
duimen$val$had.$Brakel$was$toen$nog$een$barre$zee,$waar$men$
met$ zeilschuiten$ over$ voer.$ Van$ den$ 10en$ April$ af$ had$ er$
voortdurende$val$op$de$Waal$plaats,$ en$nu$won$men$dagelijks$
een$paar$duimen,$en$allengs$meer.$Omtrent$den$20en$April$kon$
men$ eenige$ akkers$ omspitten.$ Nu$ was$ ook$ het$ gat$ te$ PoudeX
roijen$ digt$ maar$ het$ stoomgemaal$ kon$ nog$ met$ werken,$
doordien$het$onder$water$stond.$Het$weder$bleef$allergunstigst$
gedurende$ meer$ dan$ een$ maand$ tijds$ en$ de$ rivieren$ bleven$
vallende,$ waardoor$ in$ 't$ begin$ van$ Mei$ al$ meer$ veld$ droog$
kwam,$ dat$ nog$ in$ aller$ ijl$ bewerkt$ en$ bepoot$ werd.$ Omtrent$
Hemelvaartsdag,$den$10en$Mei,$waren$op$slechts$weinige$akkers$
in$de$ laagste$polders$na,$ alle$ bouwvelden$droog$ en$bijna$ alles$
bebouwd,$ en$ wel$ nog$ boven$ verwachting$ veel$ land$ met$
aardappelen$ bepoot;$ terwijl$ in$ het$ laatst$ van$Mei$ het$ gras$ en$
hooi$nergens$schooner$stond$dan$op$de$velden$die$overstroomd$
waren$geweest.$
$
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Eene$voorloopige$schatting$heeft$de$schade$in$ 't$algemeen$op$ ƒ$
6.000.000$begroot.$Bij$ al$die$ treurige$gevolgen$mag$echter$het$
doel$ niet$ uitsluitend$wezen,$ om$ slechts$ een$ beklagenswaardig$
tafereel$op$te$hangen,$hetgeen$doorgaans$te$veel$geschiedt$om$
de$ gemoederen$ te$ bewegen$ en$ zooveel$ mogelijk$ vergoed$ te$
krijgen.$ Zulke$ geduchte$ ervaringen$ moeten$ ons$ leeren,$ ons$
opwekken$ tot$ meerdere$ waakzaamheid,$ werkzaamheid$ en$
voorzorg.$ Veel$ toch$ is$ er$ verwaarloosd$ door$ zorgeloosheid$ en$
ligtzinnigheid:$veel$zal$er$weder$indien$men$dit$laat$begaan$aan$
de$golven$ten$prijs$gegeven$worden.$Veel$zou$er$te$redden$zijn$
geweest$als$men$de$stand$van$zaken$oplettend$had$waargenoX
men,$ die$ zigtbaar$ een$ veel$ hoogeren$ vloed$ bereidde$ dan$men$
verwachtte.$ Veel$ schade$ aan$ huizen,$ die$ zoo$ buitengewoon$
groot$ is,$ is$ veroorzaakt,$ doordien$ men$ ligtzinnig$ bouwt$ op$
onveilige$plaatsen,$en$die$gebouwen,$die$ ligt$éénmaal$ in$de$50$
jaren$ in$het$water$komen,$met$ leem$optrekt,$welke$24$uren$ in$
het$water$ staande$ geheel$ ontbindt.$ Veel$ ook$ is$ er$ gelukkiglijk$
beschermd$en$behouden$door$gunstig$weder.$—$Ter$naauwerX
nood$ had$ de$ weergesteldheid$ van$ den$ herfst$ van$ 1860$ tijd$
gelaten$ om$ het$winterkoren$ in$ den$ grond$ te$ bezorgen,$ en$ het$
had$ slechts$ zeer$ kleine$ spruiten$ kunnen$ vormen.$ Voordat$ de$
barre$ winter$ inviel,$ dekte$ een$ dichte$ laag$ sneeuw$ het$ teeder$
gewas:$de$bovenste$oppervlakte$wordt$met$regen$besproeid,$en$
onmiddelijk$ wordt$ de$ doorweekte$ laag$ door$ harde$ vorst$
gesloten:$nu$kunnen$water$en$ijsschotsen$er$overheen$schuiven:$
en$is$de$vloed$geweken,$het$ ijs$ontdooid,$en$wordt$het$gekoesX
terde$graan$en$de$weeke$grond$ontbloot,$—$dan$wijkt$de$vorst,$
die$ het$ gewas,$ nu$ nog$ teêrder$ en$ gevoeliger,$ terstond$ zou$
gedood$ hebben:$ een$ luwe$ lucht$ doet$ het$ spoedig$ wassen,$ de$
grond$droogt$op$zonder$verhard$te$worden,$en$weldra$heeft$het$
koren$ kracht$ genoeg$ om$ de$ scherpe$ nachtvorst$ van$ Mei$ te$
wederstaan,$ die$ zijn$ bladen$ bruin$ kleurt,$ zonder$ zijn$ halm$ te$
deeren.$Zelfs$velden$met$olijzaad$zijn$alzoo$tegen$aller$verwachX
ting$ behouden$ gebleven:$ en$ ook$ in$ den$ Bommelerwaard$
beneden$ den$ straatweg$ zou$ men$ nog$ winterkoren$ behouden$
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hebben,$ indien$ het$ reeds$ weggeloopen$ water$ niet$ andermaal$
door$de$gaten$naar$binnen$gestroomd$ware.$
$
Zoo$ is$het$er$verre$af$dat$alle$omstandigheden$zouden$hebben$
tegengediend,$ en$ is$ het$ integendeel$ zeker$ dat,$ indien$ men$ de$
lessen$der$ervaring$niet$in$den$wind$slaat,$er$nog$vele$maatregeX
len$ook$bij$deze$gelegenheid$kunnen$genomen$worden,$welke,$
zoo$ zij$ al$ den$ ramp$ niet$ voor$ altijd$ afwenden,$ toch$ vele$
schadelijke$gevolgen$voorkomen$kunnen.$
$

__________!
$
$ $
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III.$
HOE$DE$RAMP$BESTREDEN$IS.$

$
Hier$vestigen$wij$eerst$het$oog$op$de$maatregelen$die$genomen$
zijn$ om$ de$ ramp$ af$ te$ wenden,$ of$ te$ beperken.$ Die$ pogingen$
verdienen$te$meer$onze$opmerking$omdat$het$bij$deze$gelegenX
heid$ weder,$ gelijk$ ook$ vroeger$ maar$ al$ te$ zeer$ in$ het$ oog$
gevallen$ is,$ dat$ men$ zich$ niet$ overal$ even$ ijverig$ gekweten$
heeft,$ terwijl$ anderen$ zich$ inderdaad$ verdienstelijk$ maakten.$
Wil$men$het$kwade$door$het$goede$overwinnen,$dan$doe$men$
het$goede$wel$uitkomen,$en$late$ook$op$het$kwade$een$enkelen$
lichtstraal$vallen,$dan$zal$'t$bestraft$en$beschaamd$wijken.$Eere!$
wien$ eere$ toekomt!$Daarom$was$ het$ eene$ zoo$ verstandige$ als$
wel$passende$handeling,$dat$eene$deputatie$uit$de$aanzjenlijkX
ste$ ingezetenen$ van$ Overbetuwe$ inzonderheid$ Elst,$ den$
dijkstoel$van$het$district$namens$alle$ingelanden$dank$betuigde$
voor$den$ijver$en$de$naauwlettende$zorg$ter$beveiliging$van$het$
district$ betoond.$ Ontvingen$ andere$ collegien$ dien$ lof$ minder,$
velen$hebben$dien$niet$minder$verdiend.$ In$alle$districten$van$
Rijn$en$Waal$was$er$alle$mogelijke$waakzaamheid$gebruikt$en$
met$ onbezweken$ ijver$ gearbeid:$ inzonderheid$ ook$ in$ den$
Thielerwaard$ van$welk$ district$ de$ dijkgraaf,$ de$Hoog$WelGeb.$
Heer$ Baron$ van$ Aylva$ van$ Pallandt,$ bij$ het$ ontstaan$ van$ het$
gevaar$om$ongesteldheid$afwezig$was$te$ 's$Gravenhage,$terwijl$
diens$plaats$met$eere$en$ijver$bekleed$werd$door$den$secretaris,$
den$ Heer$ G.$ M.$ J.$ Kolff$ te$ Deyl;$ naauwelijks$ was$ de$ dijkgraaf$
genoegzaam$hersteld$of$hij$was$ook$ter$plaatse.$
$
Zijn$kloeke$aanvoerders$in$zulke$tijden$van$hoog$belang,$het$ is$
ook$ der$ moeite$ waard$ de$ werkzaamheden$ gade$ te$ slaan$
wanne.er$ zij$ in$ vollen$ gang$ zijn;$want$ dat$ vereischt$ krachtsinX
spanning,$volharding,$soms$zelfverloochening$en$kloek$beraad.$
En$ overziet$men$ dat$ dijkleger$ in$ een$ oogenblik$ van$ drokte$ en$
gevaar,$ dan$ is$ het$ een$ lust$ hier$ en$ daar$ enkele$ van$ die$ echt$
Geldersche$ typen$ waar$ te$ nemen,$ lieden$ die$ van$ der$ jeugd$ af$
aan$ den$ stroom$ opgewassen,$ den$ vijand$ en$ zijne$ hinderlagen$
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kennen,$ en$ daaronder$ die$ forsch$ gebouwde$ reeds$ hoog$
bejaarde$mannen,$wier$hoofden$wel$ reeds$graauwen,$maar$op$
wier$kruin$de$haarlokken$nog$dik$en$stevig$gehecht$zijn,$die$nog$
moed$ en$ vuur$ aan$ hunne$ krachten$ paren.$ De$ steedsche$
grijsaardjes$van$30$à$40$ jaren$mogen$hun$uit$den$weg$blijven.$
Kom$ hun$ niet$ in$ den$ roerarm$ waar$ zij$ drok$ bezig$ zijn;$ want$
eene$ ongelukkige$ kennismaking$ met$ hunne$ stevige$ knokken$
zou$hoogst$onaangenaam$kunnen$zijn,$al$ware$'t$bij$ongeluk.$
$
Zoo$ onderscheidde$ zich$ in$ den$ nacht$ van$ den$ 6en$ op$ den$ 7en$
Januarij$ de$ dorpsode$ te$ Driel,$ een$man$ van$ 60$ jaren.$ Toen$ er$
eene$ verzakking$ in$ den$ dijk$ ontstond$ omtrent$ over$ 25$ ellen$
lengte,$en$allen$de$hoop$opgaven$om$hem$te$behouden$sprong$
hij$ in$het$gat$en$pakte$en$bond$en$heide$het$houtwerk$vast$tot$
men$den$drassen$grond$bijeen$kon$houden$en$verdere$verzakX
king$weren.$
$
Zoo$maakte$ zich$ te$Westervoort$ verdienstelijk$ zekere$BerendX
sen,$schipper,$woonachtig$aan$het$veer$aldaar,$die$den$ganschen$
nacht$ in$het$gat$aan$ $den$dijk$onvermoeid$doorwerkte,$en$niet$
het$minste$deel$ toebragt$aan$ 't$behoud$van$Westervoort$en$de$
Lijmers.$
$
Zoo$ was$ te$ Leeuwen$ onder$ de$ eersten,$ die$ zich$ met$ een$ ligt$
bootje$op$den$vloed$waagde,$Dirk$van$der$Weerd$een$man$van$
68$jaren,$die$reeds$daags$na$de$doorbraak$terwijl$het$water$nog$
vreesselijk$woelde$en$vol$ ijs$dreef,$met$eenen$neef$en$nog$een$
varensgezel$verscheiden$togten$deed$en$17$menschen$het$leven$
redde.$
$
Onder$de$ schippers$ en$veerlieden$hebben$velen$hunnen$ stand$
weder$ eer$ aangedaan.$ Treffende$ voorbeelden$ van$ zelfopoffeX
ring,$ moed$ en$ volharding,$ werden$ gegeven$ door$ mannen$ uit$
Loevestein,$ ter$ redding$ van$ overstroomden$ in$ het$ MonnikenX
land.$ Vier$mannen$ uit$ Ammerzoden,$ reddeden$ in$ den$morgen$
van$ den$ 7en$ Januarij,$ onder$ die$ felle$ koude$ door$ ijs$ en$ water$
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badende$ en$ zwemmende,$ een$ aantal$ menschen.$ Eenige$
inwoners$ van$ Bokhoven,$ de$ rivier$ overgekomen$ zijnde,$
reddeden$ 80$ personen,$ waaronder$ een$ van$ 96$ jaren.$ Hoe$
gaarne$vermeldden$we$aller$namen,$hoe$gaarne$volgden$we$hen$
in$de$verbeelding$op$hunnen$moeijelijken$ togt$ en$ sloegen$met$
eerbiedige$ bewondering$ hun$ hagchelijken$ strijd$ gade.$ Wij$
hopen$ dat$ het$ gedenkboek$ dat$ wij$ verwachten,$ hun$ eene$
eereplaats$ zal$ inruimen.$Eenen$ anderen$Woltemade$willen$we$
nog$ dankbaar$ in$ gedachtenis$ houden,$ den$moedigen$ Johannes$
van$ Schayk,$ bekend$ als$ een$ braaf$ en$ ijverig$ huisvader,$ die$ op$
dien$ vreesselijken$ dag$ van$ 6$ Januarij,$ na$ de$ doorbraak$ in$ den$
polder$Herpen,$ te$midden$zijner$menschlievende$pogingen$om$
anderen$ te$ redden,$ met$ zijn$ schuitje$ tusschen$ de$ woeste$
schotsen$beklemd,$jammerlijk$omkwam,$eene$vrouw$nalatende$
met$negen$nog$jonge$kinderen.$
$
Gewigtige$diensten,$eenen$gelukkigeren$uitslag$waardig,$zijn$er$
bewezen$ door$ de$HH.$ Ingenieurs,$ vooral$ daar,$waar$ de$ dijkleX
gers% zwakker% bezet,% en% de% dijkweringen% min% zorgvuldig%
onderhouden(waren;( onder( anderen( door( den(Heer(Müller,( te(
Druten,$ waar$ de$ dijk$ midden$ voor$ het$ dorp$ op$ verscheidene$
plaatsen$ verzakte,$ en$ te$ Leeuwen,$ waar$ de$ bedenkelijke$
afschuiving$ bij$ het$ huis$ van$ den$ geneesheer,$ zeer$ doelmatig,$
spoedig$en$volkomen$afdoende$verzorgd$werd.$En$hoe$zouden$
we$ gering$ kunnen$ achten$ de$ stoutmoedige$ onderneming$ van$
den$ Heer$ Waldorp,$ wiens$ proeven$ met$ de$ Brouwershave,$ al$
worden$zij$zeer$verkleind$door$zulken$die$met$leede$oogen$alle$
bemoeijingen$ der$ Ingenieurs$met$ het$ dijkwezen$ aanzien,$ toch$
misschien$ den$ grondslag$ hebben$ gelegd$ tot$ veel$ spoediger$
afwending$der$grootste$gevaren$bij$den$ ijsgang.$Waar$de$dolle$
woede$van$eenen$Napoleon,$die$waande$alles$met$het$kanon$te$
kunnen$ dwingen,$ in$ 1809$ geheel$ en$ al$ beschaamd$werd,$ daar$
heeft$ de$ kunde,$ het$ beleid$ en$ de$ volharding$ van$dezen$waterX
held,$eene$bijna$volkomene$overwinning$behaald$en$ ijsgevaarX
ten$ verbrokkeld,$ zwaarder$ dan$ die$ voorheen$ het$ geweld$ der$
buskruidmijnen$hadden$weêrstaan.$$
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$
Maar$de$ramp$was$niet$af$te$wenden;$de$slag$eenmaal$getroffen$
heb$bende,$bleef$er$niets$over$dan$verdere$verwoesting$voor$te$
komen,$ de$ geslagen$ wonden$ te$ heelen,$ de$ geledene$ schade$
zooveel$ mogelijk$ te$ herstellen.$ Nooit$ was$ Nederland$ daartoe$
traag$ of$ ongezind$ bevonden,$ in$ weldadigheid$ onderscheidde$
het$zich$altijd.$Nogtans$is$er$geen$tijdstip$aan$te$wijzen,$waarin$
het$medegevoel$(de$sympathie)$zoo$algemeen$en$ levendig$was$
als$ bij$ dezen$ watersnood.$ Er$ was$maar$ ééne$ gedachte$ bij$ het$
gansche$volk,$maar$één$onderwerp$dat$allen$bezig$hield,$maar$
één$ doel$ dat$ allen$ voor$ oogen$ hadden:$ spoedige$ en$ afdoende$
hulp$ voor$ de$ noodlijdenden!$ Dat$ bevorderde$men$met$woord$
en$daad:$daaraan$wijdde$men$offers$van$geld$en$goed,$van$tijd$
en$ talenten,$ van$ wetenschap$ en$ kunst:$ dat$ beval$ men$ aan$ in$
kerk$ en$ vergaderzaal,$ in$ schouwburg$ en$ concertzaal,$ in$ de$
salons$ en$ de$ huiskamers:$ overal$ ijverde$ en$ werkte$ men$
daarvoor.$In$scholen,$gehoorzalen,$fabrieken,$kazernen$en$waar$
niet$al$hield$men$collecten$of$loterijen.$Werklieden$en$soldaten$
stonden$van$hun$loon,$of$van$hunne$voeding$af,$de$kolonist$zelfs$
in$ de$ weldadigheids$ gestichten$ bleef$ niet$ achter.$ Kunsten$ en$
wetenschappen$ bragten$ ruime$ offers,$ tooneel$ en$ orkest$
werkten$ als$ met$ verhoogde$ geestdrift,$ en$ de$ Nederlandsche$
drukpers,$met$hare$typografische$genootschappen,$dagbladpers$
en$vereenigingen$van$gezellen,$—alles,$alles$bevlijtigde$zich$om$
strijd$om$diensten$ te$bewijzen,$ en$voordeelen$aan$ te$brengen,$
met$opoffering$van$eigen$billijk$loon$of$vergelding.$$
$
De$steden$in$de$onmiddelijke$nabijheid$van$het$tooneel$van$den$
ramp,$ lieten$ zich$ niet$ wachten$ tot$ dat$ de$ noodkreet$ verder$
doordrong.$ Gorinchem$ zag$ niet$ zoodra$ de$ geringste$ kans,$ om$
tot$ de$ ongelukkigen$ door$ te$ dringen,$ of$ het$ zond$ terstond$
wagenvrachten$met$spijsvoorraad,$dek$en$kleeding,$nadat$reeds$
eene$eerste$bezending,$door$eenige$schippers,$die$zich$uit$eigen$
beweging$ daartoe$ vereenigd$ hadden,$ was$ overgebragt,$ terwijl$
het$ ijs$ nog$ niet$ dan$met$ veel$moeite$ en$ gevaar$met$ de$ schietX
schouw$te$passeren$was.$Rotterdam$bragt$reeds$Zondag$den$6en$
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vooral$ door$ de$ opwekkingen$ van$ Dr.$ J.$ J.$ van$ Oosterzee,$
aanzienlijke$ giften$ voor$ Brakel$ bijeen,$ die$ terstond$ werden$
overgemaakt.$Zalt$Bommel,$liet$onder$eigen$angst$en$gevaar$de$
vlugtelingen$niet$hulpeloos,$en$rustte$niet,$zoolang$er$nog$daar$
buiten$op$redding$werd$gewacht.$De$voorzitter$der$Commissie$
die$daar$in$vroegeren$nood$was$werkzaam$geweest,$de$Heer$F.$
W.$ de$ Virieu,$ wiens$ warme$ ijver$ voor$ het$ welzijn$ zijner$
medemenschen$meermalen$ is$ gebleken,$ toonde$bij$ zijne$ reeds$
hooge$jaren$nog$jeugdig$vuur$te$bezitten,$en$was$mede$onder$de$
eersten,$ om$ in$ den$ nacht$ van$ 6$ op$ 7$ Januarij$ de$ vlugtelingen$
onder$ dak$ te$ bezorgen.$ Gewis$ heeft$ geene$ andere$ Commissie$
een$ zoo$moeijelijke$ taak$ en$ zooveel$ arbeid$ en$ zorg$ gehad$ als$
deze.$
$
In$ alle$ steden$ van$ eenig$ belang,$ constitueerden$ zich$ CommisX
sien$ter$inzameling$en$bezorging$der$liefdegiften,$en$onder$deze$
trad$ weder$ zeer$ spoedig$ op$ de$ algemeene$ Commissie$ in$ de$
hoofdstad,$ die$ in$ 1855$met$ zooveel$ kieschheid$ als$ voorzigtigX
heid$ en$ beleid,$ de$ uitdeelingen$ had$ bestierd,$ en$ met$ zooveel$
regt$ het$ vertrouwen$ niet$ slechts$ van$ de$ hoofdstad,$ maar$ van$
alle$welgezinden$onder$het$gansche$volk$had$gewonnen.$Ook$nu$
was$ het$ niet$ alleen$ haar$ doel$ voor$ het$ stoffelijk$ belang$ der$
noodlijdenden$te$zorgen;$maar$waar$het$eenigzins$mogelijk$was$
waakte$ zij$ ook$ voor$ hoogere$ belangen,$ beval$ de$ zedelijkheid$
aan,$ voegde$ volksgeschriften,$ van$ den$ besten$ stempel,$ bij$ het$
tijdelijk$voedsel,$en$boezemde$den$edelen$geest$die$haar$bezielt$
mede$ in$ aan$ de$ Commissien$ ter$ plaatse$ des$ noods.$ Zij$was$ de$
levende$personificatie$van$de$Nederlandsche$weldadigheid,$uit$
de$ reinste$beginselen$en$met$de$edelste$bedoelingen.$Rijk$was$
ook$haar$oogst$en$gezegend$hare$bemoeijingen.$
$
Waar$mannen$voor$ lang$met$ zooveel$ regt$ in$het$ bezit$ van$het$
ruimste$ vertrouwen$ bij$ het$ degelijkste$ deel$ des$ volks$ hunne$
diensten$ aanboden,$ hunne$ opwekkingen$ lieten$ vernemen,$ en$
weldra$ door$ vele$ andere$ invloedrijke$ personen$ ondersteund$
werden,$ daar$ kon$ het$ niet$ anders$ of$ de$ hoofdstad$moest$ haar$
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schoone$ eereplaats$weder$ innemen$ aan$ het$ hoofd$ der$ NederX
landsche$weldadigheid,$ en$ een$krachtig$ opwekkend$voorbeeld$
geven$ aan$ geheel$ de$ Natie.$ Maar$ men$ ijverde$ ook$ uit$ eigen$
beweging.$Rotterdam$zond$reeds$eenige$duizenden,$Gorinchem$
zamelde$ in$2$dagen$ ƒ$1200$ in,$Gouda$ ƒ$1800,$Meppel$ ƒ$2000,$ 's$
Hage$ ƒ$9179,$zoodat$den$ongelukkigen$beproefden,$ terstond$ in$
ruime$mate$hulp$en$troost$toevloeiden.$
$
Maar$toen$de$Eerste$des$volks,$—$Hij$die$'t$zoo$treffend$getoond$
heeft$dat$gaarne$te$willen$zijn,$—$toen$Willem$III$eene$deelneX
ming$ in$ het$ leed$ zijnes$ volks$ aan$ den$ dag$ legde,$ als$ van$ een$
Vader$ "die' zijn' kind'ren' hulpe' biedt,"$ —$ toen$ het$ Hem$ niet$
genoeg$ was$ rijke$ giften$ te$ schenken,$ die$ te$ verdubbelen,$ en$
weder$te$vermeerderen;$maar$ook$zelf$wilde$zien$en$vertroosX
ten,$ alles$ zien$ en$ allen$ vertroosten;$ toen$ ontvlamde$ met$ de$
liefde$ voor$ Oranje,$ de$ naijver$ om$ het$ trouwst$ zijn$ koninklijk$
voorbeeld$ na$ te$ volgen;$ toen$ leekte$ de$ meest$ verzachtende$
balsem$ in$ de$ geslagene$ wonden.$ Zijn$ aanblik$ scheen$ allen$
weder$moed$en$levenslust$in$te$boezemen;$allen$die$den$Vader$
des$Vaderlands$zagen$waar$Hij$een$zoo$luisterrijk$voorbeeld$gaf$
aan$ den$ Zoon$ die$ Hem$ verzelde;$ allen$ die$ Hem$ zagen$ en$
hoorden,$waren$vol$van$zijne$minzaamheid,$zijne$ trouwhartigX
heid,$zijne$innige$deelneming.$
$
Onder$ verschillende$ ontmoetingen$ van$ Zijne$ Majesteit$ op$
Hoogst$Deszelfs$reize,$die$onder$het$volk$verhaald$zijn,$zou$bij$
H.$ Desz.$ vertrek$ van$ Westervoort,$ een$ stevige$ gast,$ met$
opgeslagen$hemdsmouwen$(zoo$versiert$het$verhaal$'t$tooneel),$
waaruit$ een$ forsch$ gespierde$ arm$ stak,$ den$ Koning$ op$ den$
schouder$geklopt$hebben,$met$de$woorden:$ "zeg$eens$Sire!$als$
ze$'t$U$daar$in$den$Haag$eens$te$bang$maakten,$laat$er$ons$dan$
wat$ van$weten,$ dan$ komen$we$ een$ handje$ helpen."$ Is$ ook$ dit$
verhaal$onder$de$apocryphe$ te$ rekenen,$dan$mag$men$het$vrij$
aanmerken$ als$ een$ staaltje$ van$ ware$ uitdrukking$ van$ den$
volksgeest.$ Maar$ niet$ twijfelachtig$ was$ des$ Konings$ deelneX
ming,$ den$ bedroefden$ betrekkingen$ der$ verongelukten$ te$
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Leeuwen$betoond,$en$de$hartelijke$troostwoorden$te$Herpen$de$
ongelukkige$ weduwe$ van$ Johannes$ van$ Schayk$ toegesproken,$
welke$Z.$M.$opzettelijk$tot$zich$liet$brengen.$
$
Wat$Nederlander$zal$ooit$den$indruk$vergeten,$van$des$Konings$
opwekking,$ van$ uit$ het$ tooneel$ van$ den$ ramp$ zelven.$ Nooit$
werd$ een$ koninklijker$ woord$ gesproken,$ dan$ waarmede$ de$
edelmoedige$ Vorst$ tot$ weldadigheid$ aanspoorde:$ "opdat$
zooveel$ mogelijk$ de$ minvermogenden$ in$ hun'$ voormaligen$
toestand$ hersteld$ wierden;"$ nooit$ schooner$ bededag$ dan$ die,$
zonder$ kerkelijke$ verordening,$ als$ bepaald$ aangewezen$ werd$
door$het$eenstemmig$gevoel,$dat$'s$Konings$waardig$voorbeeld$
in$'t$harte$des$ganschen$volks$deed$ontstaan:$behoefte$om$zich$
te$sterken$in$God,$bij$bereidvaardigheid$tot$ruime$hulpbetoonX
ing.$ Een$ heilig$ vuur$ in$ aller$ borst$ ontgloeid,$ openbaarde$ zich$
treffend:$ eerst$ in$ de$ overvolle$ bedehuizen,$ en,$ op$ 's$ Konings$
verjaardag,$ in$ 's$ lands$Vergaderzaal,$ in$de$Provinciale$residenX
tien,$werwaarts$aanzienlijke$optogten$kwamen$om$dankadresX
sen$aan$den$Koning$aan$te$bieden,$ in$de$schouwburgen$en$aan$
alle$publieke$plaatsen,$alom$zich$onweerstaanbaar$uitdrukkenX
de$ bij$ oud$ en$ jong,$ aanzienlijk$ en$ gering;$ op$ aller$ tong$ lag$ de$
naam$van$Willem$III,$men$was$niet$te$verzadigen$van$Zijnen$lof.$
$
Een$heerlijk$nationaal$tooneel$bood$het$vorstelijk$'s$Gravenhage$
aan,$ bij$ de$ terugkomst$ van$ Zijne$ Majesteit$ uit$ de$ bezochte$
oorden$in$H.$Desz.$residentie$op$den$9en$Februarij.$Een$stoet$van$
de$aanzienlijksten$uit$den$adelstand,$mannen$van$lang$beproefX
de$verdiensten,$die$de$hoogste$eereposten$bekleedden,$op$wier$
borst$ het$ eeregoud$ overvloedig$ prijkte,$ vormde$ eene$ eereX
wacht,$ zoo$ ridderlijk$ en$ grootsch$ men$ ooit$ aanschouwde,$ en$
geleidde,$van$de$plaats$der$aankomst,$bij$het$daverend$gejuich$
des$volks,$onder$een$verwulfsel$van$vlaggen$en$eerebogen,$den$
geliefden$Koning$naar$zijn$paleis.$
$
Dit$ was$ het$ ware$ voorspel$ (de$ Ouverture)$ van$ de$ treffende$
ontboezemingen$ van$ de$ liefde$ en$ den$ dank$ des$ volks.$ Op$ den$
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verjaardag$des$Konings$heerschte$ alom$dezelfde$ geestdrift,$ en$
onbedwongen$mogt$zij$zich$lucht$geven,$want$geen$zweem$van$
vrees$ voor$ rustverstoring$ behoefde$ de$ vreugdebedrijven$ te$
belemmeren.$ In$dankadressen,$gedichten$en$ toespraken,$klonk$
een$ toon$ zoo$ diep$ en$ ernstig$ als$ levendig$ en$ liefelijk,$ de$ toon$
der$ zuiverste$ harmonie,$ die$ ooit$ tusschen$ het$ Hoofd$ eener$
regering$en$het$volk$van$hare$leiding$bestond.$
$
En$toen$de$geliefde$Vorst$met$H.$Deszelfs$doorluchtig$gezin,$den$
9en$ April$ de$ hoofdstad$ bezocht,$ drukte$ de$ schitterende$ ontX
vangst$en$de$geest$die$zich$daar$openbaarde,$de$geest$eener$zoo$
eerbiedige$als$onbepaalde$toewijding,$het$zegel$der$waarachtige$
getuigenis$des$volks,$waardiglijk$op$alle$voorgaande$ontboezeX
mingen.$ Onwillekeurig$ drukte$ zich$ meermalen$ de$ gezindheid$
uit,$waarvan$men$ in$ den$ schipper$ van$Westervoort$ eene$ type$
heeft$ willen$ schetsen:$ en$ —$ was$ het$ nu$ de$ tijd$ niet$ om$ den$
Koning$den$arm$te$bieden$tot$den$strijd,$zooveel$te$bereidvaarX
diger$bragt$men$de$offers$die$Z.$M.$gevraagd$had.$$
$
Reeds$ had$men$uit$ eigen$ drang$ des$ harten$ kostbare$ gaven$ op$
het$ altaar$ der$ liefdadigheid$ gebragt.$ Aanzienlijke$ collecten$
waren$reeds$gedaan$in$de$meeste$steden$des$vaderlands.$Vóór$
's$Konings$verjaardag$was$reeds$bij$Z.$Ms.$Ministers$ingekomen,$
volgens$eene$ruwe$optelling$minstens$ ƒ'201,600,00$uit$binnenX
landsche$ giften,$ meestal$ collecten$ van$ steden$ en$ dorpen,$
behalve$die$der$later$te$noemen$groote$steden.$Uit$den$vreemde$
was$ daar$ ingekomen$ minstens$ ƒ$ 85,800,00,$ waarvan$ een$
aanzienlijk$ gedeelte$ van$ den$ Consul$ Generaal$ en$ van$ Z.$ Ms.$
Gezantschap$ te$ Parijs,$ en$ 38,000$ fr.$ benevens$ nog$ ƒ$ 9,860$ van$
Belgie.$ Bij$ den$ Commissaris$ des$ Konings$ in$ Gelderland$ was$
reeds$ontvangen$ƒ$119,560;$bij$HH.$Gedeputeerden$ƒ$12,000,$van$
Gouda$vermelden$wij$reeds$ƒ$1800,$van$Gorinchem$ƒ$1200;$eene$
latere$collecte$bragt$daar$ongeveer$nog$eens$zoveel$op;$Meppel$ƒ$
2000;$ schaalcollecten$ bragten$ op$ te$ 's$ Hage$ ƒ' 11,263,$ te$
Rotterdam$ ƒ$27,000,$te$Utrecht$ ƒ'22,000;$de$Koninklijke$familie$
gaf$meer$dan$ƒ$94,000;$bij$de$Algemeene$Commissie$te$AmsterX
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dam$ontving$men,$meerendeels$van$de$ ingezetenen$ ƒ$ 157,000;$
bij$ de$ Haagsche$ ƒ$ 35,850;$ bij$ de$ Rotterdamsche$ minstens$ ƒ$
30,000;$bij$de$Gorinchemsche$ƒ$39,260;$dat$geeft$een$totaal$van$ƒ$
846,500,00.$ Ondoenlijk$ is$ het$ uit$ de$ opgaven$ der$ overige$
commissien$ hare$ bijzondere$ ontvangsten$ af$ te$ zonderen$ van$
hetgeen$ zij$ van$ andere$ commissien$ ontvingen.$ Vele$ dier$
commissien$zijn$daartoe$zelve$nog$niet$in$staat.$Neemt$men$dan$
in$ aanmerking,$ dat$ wij$ hier$ alleen$ in$ rekening$ brengen$ de$
ontvangst$van$zulke$hoofdXcommissien$bij$welke$geen$dubbele$
optelling$van$reeds$elders$ontvangene$sommen$(double$emploi)$
te$ vreezen$ is;$ en$ wat$ er$ bovendien$ aan$ waarden$ in$ voedsel,$
deksel$en$kleeding$is$gegeven,$dan$mag$men$veilig$de$helft$der$
som$er$bij$voegen$en$men$heeft$ver$over$1¼$millioen.$
$
Hoe$ aanzienlijk$ nu$ ook$ die$ bijdragen$ reeds$waren,$wekten$ de$
nieuwe$ ramp$ van$ Maas$ en$ Waal$ en$ 's$ Konings$ woord$ en$
voorbeeld$nogmaals$zoo$krachtig$op,$dat$de$Algemeene$collecte$
op$Z.$Ms.$verjaardag$die$van$1855$nog$verre$overtrof.$Deze$had$
de$kapitale$som$van$ ƒ$509,000,$opgeleverd:$ thans$bedroeg$zij$ ƒ$
774,774,28:$Amsterdam$bragt$daartoe$aan$ ƒ$88,654,$ 's$GravenX
hage$ ƒ$ 52,500,$ behalve$ de$ giften$ van$ het$ Koninklijke$ Ruis,$
Rotterdam$ ruim$ ƒ$ 38,000,$ Utrecht$ ruim$ ƒ$ 28,000,$ Leijden$ ƒ$
11,579,$Haarlem$ ƒ$ 16,802,$Arnhem$ ƒ$ 9,224.$Was$men$over$des$
Konings$ ruime$milddadigheid$ reeds$ opgetogen,$met$ verbazing$
vernam$men$nu$dat$Z.$M.$voor$zich$nogmaals$ƒ$40,000$bijdroeg,$
H.$M.$de$Koningin$ƒ$3000,$Z.$K.$H.$de$Kroonprins$ƒ$5000,$H.$M.$de$
Koningin$Weduwe$ƒ$5000,$Z.$K.$H.$Prins$Frederik$ƒ$10,000,$Z.$K.$
H.$ Prins$ Hendrik' ƒ$ 2,000,$ terwijl$ aan$ deze$ specifieke$ opgaven$
nog'ƒ'3,000$ontbreekt$daar$volgens$berigt$van$Z.$E.$den$Minister$
van$ Binnenlandsche$ Zaken$ het$ aandeel$ van$ het$ gansche$
Koninklijke$Huis$de$som$van$ƒ$68,000$bedroeg,$makende$met$de$
vroegere$giften$eene$som$van$ƒ$162,000$waarbij$nog$duizenden$
schats$kwamen$aan$geschenken$ in$de$Loterijen,$deelnemingen$
aan$ tallooze$ inschrijvingen,$ en$ allerkostbaarste$ bezendingen$
van$kleedingstukken$en$
voedsel$naar$het$tooneel$van$den$ramp.$
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$
Voorbeeldeloos$ bleven$ de$ bronnen$ der$weldadigheid$ vloeijen;$
maar$geene$onderneming$ten$voordeele$der$noodlijdenden,$die$
zoo$ ongemeenen$ bijval$ vond$ als$ de$ verloting$ van$ voorwerpen$
van.$ kunst$ en$ smaak$ door$ eenige$ aanzienlijke$ personen$ te$ 's$
Hage$ onder$ het$ voorzitterschap$ van$ Mr.$ E.$ J.$ A.$ Graaf$ van$
Bijlandt,$waaraan$ naast$ het$ Koninklijk$ gezin$ vele$ vermogende$
lieden$ uit$ alle$ oorden$ des$ lands,$ kostbare$ voorwerpen$ inzonX
den,$ die$ in$ de$ beroemde$ gothische$ zaal$ ten$ toon$ gesteld,$ door$
bijna$25,000$menschen$bezigtigd$zijn:$wederom$eene$gelegenX
heid$ om$ inzamelingen$ voor$ de$ noodlijdenden$ te$ houden$
waarvan$ men$ op$ zeer$ gepaste$ wijze$ gebruik$ makte$ door$ den$
toegang$op$een$kleine$schatting$ te$stellen$voor$het$publiek,$op$
eene$ruimere$voor$aanzienlijken$op$bijzondere$uren.$Zoo$bragt$
deze$verloting$aan$loten$ƒ$218,000$op,$en$ƒ$9000$à$10,000$van$de$
bezoekers.$—Eene$andere$door$aanzienlijke$dames$ te$Arnhem$
ondernomen$bragt$mede$ƒ$26,206$op.$De$giften$aan$de$MinisteX
rien$ van$ BinnenX$ en$ Buitenlandsche$ Zaken$ ingekomen$ uit$ het$
vaderland$zelf,$stegen$tot$minstens$ƒ$263,000,$uit$het$buitenland$
tot$ ƒ$ 233,000,$waaronder$wederom$groote$ sommen$uit$Belgie.$
Die$ bij$ den$ Commissaris$ des$ Konings$ in$ Gelderland$ klommen$
tot' ƒ$178,700;$bij$de$Algemeene$Commissie$ te$Amsterdam$was$
tot$'t$begin$van$Mei$ingekomen'ƒ$187,275,$te$'s$Hage$ƒ$44,154,$te$
Rotterdam$ ƒ$ 53,899,$ te$ Gorinchem$ ƒ$ 44,500.$ —$ Neemt$ men$
hiervan$eene$ruwe$optelling$dan$verkrijgt$men$verre$over$de$2$
millioen,$ waarbij$ men$ uit$ de$ onberekenbare$ inzamelingen$ en$
bezendingen$ aan$ goederen,$ veilig$ nog$ één$ millioen,$ mag$
toevoegen.$
$
Zoo$was$het$Hoofd$van$den$Nederlandschen$Staat$de$eerste$en$
IJverigste$ in$ liefdeX$ en$ hulpbetoon,$ zoo$ volgde$ Hem$ zijn$
doorluchtig$ gezin$ met$ gelijke$ gezindheid;$ zoo$ verstond$
Nederlandsch$ Hoofdstad$ hare$ schoone$ roeping$ aan$ de$ spitse$
eener$ edelmoedige$ en$ werkzame$ natie;$ zoo$ onderscheidden$
zich$ 's$ Lands$ Edelen$ in$ de$ Hofstad$ vereenigd,$ waardiglijk$
hunnen$ hoogen$ rang;$ zoo$ bragt$ ieder$ lid$ van$ den$ Staat$ zijn$
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aandeel$onbekrompen$toe$tot$herstel$van$den$ramp,$tot$leniging$
der$ geledene$ smarten;$ zoo$ toonden$ alle$Nederlanders$ van$ het$
Hoofd$tot$het$minste$lid,$met$dien$geest$bezield$te$zijn$die$allen$
tot$één$ligchaam$verbindt,$dat$in$zijn$geheel$ lijdt,$wanneer$één$
lid$smartelijk$aangedaan$wordt.$Hoog$slaat$ons$het$hart$bij$het$
aanschouwen$ van$ een$ zoo$ innig$ edel$ en$ krachtig$ verbond,$
gevestigd$ in$ de$ edelste$ gezindheid,$ gegrond$ op$ de$ liefde$ die$
nimmermeer$vergaat.$Jammer$dat$zoo$aanzienlijke$en$edelmoeX
dig$gebragte$offers$niets$blijvends$tot$stand$brengen!$Maar$heil$
ons$ Vaderland,$ dat$ zooveel$ liefde,$ zooveel$ éénheid,$ en$ —$
zooveel$ kracht$ als$ daarin$ bestaat$ de$ zekerste$ waarborgen$
geven$om$op$betere$toekomst$te$hopen!$
$

__________!
$
$ $
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IV.$
HET$DIJKWEZEN.$

$
Dat$ onze$ oeverlanden$ op$ den$ duur$ tegen$ het$ water$ moeten$
verdedigd$worden,$evenzeer$als$de$kustlanden,$dat$is$voor$den$
Nederlander$niets$nieuws.$En$toch$is$het$eene$zaak$waarvan$de$
gronden$en$het$ gewigt$niet$ genoeg$bekend$zijn.$Eene$aangeleX
genheid,$waarin$het$leven$en$de$welvaart$van$zooveel$honderd$
duizenden$ onzer$ landgenooten$ betrokken$ zijn,$ verdiende$ wel$
meer$de$algemeene$aandacht,$te$meer$daar$onze$jaarboeken$en$
de$ ervaring$ van$ een$ slechts$ korten$ levenstijd,$ niet$ alleen$
overvloedig$ bewijzen,$ dat$ die$ toestand$ telkens$ aan$ groote$
rampen$ blootstelt,$ maar$ ook$ verergert,$ en$ dit$ laatste$ wel$ op$
zeer$ verontrustende$ wijze,$ indien$ er$ geene$ nieuwe$ of$ ten$
minste$ krachtigere$ en$ meer$ eenparig$ werkende$ middelen$ ter$
afwending$worden$gevonden.$
$
Om$ dien$ toestand$ eenigzins$ te$ beoordeelen,$ is$ in$ de$ eerste$
plaats$ noodig$ eenige$ kennis$ van$ de$ betrekkelijke$ hoogte$ van$
den$bodem,$en$vooral$tot$die$van$het$water;$en$daartoe$noemt$
een$der$meest$zaakkundigen$onzer$dagen$de$hulpmiddelen$nog$
schaars$ 9 ).$ Nogtans$ zijn$ deze$ door$ dien$ verdienstelijken$
statistieker$ zoo$ wel$ aangewend,$ dat$ zijne$ klare$ voorstelling$
daarvan$ reeds$ veel$ onder$ aller$ bereik$ brengt.$ Zijn$ tafel$ der$
peilschalen,$ nulpunten,$ noodpeilen$ enz.,$ stelt$ dit$ zoo$ aanX
schouwelijk$ voor,$ dat$ zij$ zeer$ aanbevelenswaardig$ is$ voor$
schoolgebruik,$ vooral$ in$ Gelderland.$ Wij$ krijgen$ daardoor$
echter$nog$geen$voldoende$begrip$van$de$verhouding$van$den$
middelbaren$ grondslag$ tot$ den$ waterspiegel.$ Waarnemingen,$
vooral$bij$vloeden$en$inzonderheid$ook$weder$van$den$laatsten,$
stellen$ons$toch$eenigzins$in$staat$om$over$het$doelmatige$der$
indijking$te$oordeelen.$
$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
9)$Mr.$L.$A.$J.$W.$Sloet,$Bijdr.$t.$d.$kenn.$v.$Gelderl.;$p.$252.$
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Voorzeker$ heeft$ de$ indijking$ gewigtige$ diensten$ bewezen$ en$
zeker$een$derde$der$velden$van$geene$ tot$aanzienlijke$waarde$
gebragt.$Maar$het$ "modus$ in$ rebus"$geldt$ook$hier:$het$ is$ toch$
tamelijk$ blijkbaar,$ dat$ de$ nadeelen$ der$ doorbraken$ bij$ de$
ontzaggelijke$kostbaarheid$van$het$dijkwezen$veel$grooter$zijn,$
dan$die$bij$eene$tijdelijke$inundatie$der$velden$zouden$ontstaan.$
En$ de$ hoogte$ tot$ welke$ de$ indijking$ opgevoerd$ is,$ heeft$ wel$
zigtbaar$ zijn$ toppunt$ bereik.$ Men$ besçhouwe$ de$ zaken$ eens$
opmerkzaam.$
$
Daar$ gaat$ de$ stroom$ vol$ schotsen,$ het$ ijs$ bevangt$ zich,$ de$
bedding$verstopt,$ook$de$uiterwaarden$laten$geen$genoegzaam$
doorschot$ meer$ vrij;$ nu$ ziet$ men$ het$ water$ wassen$ bij$ de$
minuut;$ daar$ stijgt$ het$ tegen$ de$ dijken$ op,$ die$ 7$ à$ 9$ ellen$ en$
meer$boven$den$bodem$opsteken;$daar$bruischt$de$stroom$aan$
uwe$ eene$ zijde,$ over$ zijn$ gansche$ breedte$ met$ ijsblokken$
opgevuld,$langs$de$kruin,$langs$de$noodkeringen$mede,$en$gaat$
er$over$heen,$terwijl$aan$uwe$andere$zijde$het$veld$in$de$diepte$
ligt,$ op$ wiens$ oppervlakte$ geheele$ dorpen$ met$ duizenden$
bewoners$ gebouwd$ zijn.$ 't$ Is$ een$ vreesselijk$ beangstigend$
gezigt.$Maar$ die$ dijken$ schijnen$ u$ toe$ als$ een$ stevige$ bergrug$
langs$den$oever$opgerigt;$de$zwakste$zijn$3.50$à$4.00$el$op$de$
kruin,$met$eene$helling$ter$weerszijde$van$1$op$1,$dus$aan$den$
voet$ 11,00$ à$ 14,00$ el$ breed.$ Zoo$ zwak$ vindt$men$ er$ wel$ niet$
veel,$ maar$ toch$ nog$ in$ het$ midden$ van$ sommige$ dorpen:$ zoo$
waren$ ze$ te$ Zuilichem$ en$ te$ Bommel.$ Verre$ de$ meesten$ zijn$
zwaarder;$vooral$ langs$punten$die$zeer$blootgesteld$zijn,$vindt$
men$ze$van$6$à$7$el$op$de$kruin,$16$à$18$in$den$voet.$Die$kunnen$
nog$al$wat$weêrstaan,$zou$men$meenen:$en$ toch$geeft$dit$zeer$
onwisse$begrippen$van$hunne$kracht.$
$
De$grond$onzer$oeverlanden$is,$helaas!$niet$de$meest$geschikte$
tot$ die$ verdediging;$ men$ heeft$ daarvan$ in$ andere$ provincien$
dikwijls$ al$ zeer$ verkeerde$ begrippen.$ Elders,$ waar$ de$ grond$
meer$aan$een$vaste$spons$gelijkt,$die,$eenmaal$verzadigd$zijnde,$
het$ water$ niet$ weder$ los$ laat,$ noch$ doorlaat,$ daar$ heeft$ men$
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geen$ denkbeeld$ van$ de$ gesteldheid$ onzer$ kwelgronden.$ Ginds$
kan$ een$ ligte$ dijk,$ week$ uit$ week$ in,$ eene$ hooge$ en$ breede$
watermassa$ buiten$ keeren$ en$ het$ ingepolderde$ land$ droog$
houden.$ Onze$ kwelgronden,$ meest$ zaverachtig,$ zijn$ zwaar$ en$
vast,$ zoolang$ zij$ niet$ doorweekt$ zijn.$ Maar$ staat$ het$ water$ er$
lang,$en$vooral$hoog$voor,$dan$keeren$de$dijken$uit$dien$grond$
zamengesteld$het$water$niet$geheel$meer;$dan$laten$zij$het$door$
onderaardsche$aderen$door,$die$de$grilligste$rigtingen$hebben.$
Bij$ hoogen$ en$ langdurigen$ waterstand,$ kan$ men$ zich$ op.$ de$
zwaarte$ van$ den$ dijk$ niet$ meer$ verlaten.$ Soms,$ waar$ hij$ het$
breedst$is,$is$hij$het$kwelligst:$aan$den$voet$of$in$'t$midden,$zelfs$
aan$ de$ kruin;$ kort$ bij$ niet$ alleen,$ maar$ op$ 10$ en$ 20$minuten$
afstands$en$verder,$ontdekt$gij$kwellen$die$kleine$diepe$kolken$
vormen:$ gij$ vindt$ ze$ op$ 't$ midden,$ ja$ aan$ de$ kant$ van$ een$
hoogen$ weg,$ waar$ aan$ beide$ zijden$ diepe$ slooten$ zijn,$ wier$
oppervlakte$ wel$ 1$ el$ lager$ ligt.$ Hoe$ verder$ van$ den$ dijk,$ hoe$
minder$ gevaar;$ maar$ kort$ bij$ werpt$ de$ kwel$ dikwijls$ zand,$
aarde,$en,$ is$hij$hevig,$zelfs$steenen$op,$ ligt$de$sterkste$vloeren$
op,$ doet$ ontgrondingen$ ontstaan$ of$ onderaardsche$ holten,$ en$
verzinkingen$van$hetgeen$op$de$oppervlakte$staat.$
$
Hoe$zwaar$en$vast$de$kwelgrond$zij,$zoodra$hij$oververzadigd$is$
van$ water,$ dan$ hangt$ hij$ niet$ meer$ zamen,$ dan$ lost$ hij$ zich$
geheel$ op,$ gelijk$ het$ aardappelmeel$ en$ de$ arrowroot,$ die$ vast$
blijven$zoolang$er$niet$te$veel$water$in$is,$maar$oververzadigd,$
op$eens$drijven.$Treedt$ge$op$een$kwelgrond,$dan$staat$ge$bij$de$
eene$ schrede$ vast,$ bij$ de$ andere$ schiet$ uw$ voet$ ver$ over$ den$
enkel$in$den$grond.$Verwonder$u$daarom$niet$als$men$zegt$dat$
hier$of$daar$een$stuk$dijk$is$weggedreven;$want$dat$gebeurt$ in$
den$letterlijken$zin.$
$
Van$ een$ dijkbreuk$ maakt$ men$ zich$ doorgaans$ een$ geheel$
verkeerd$begrip,$als$men$den$gang$dier$zaken$nooit$heeft$gade$
geslagen.$Niet$van$buiten$af$wordt$de$dijk$verzwakt:$daar$houdt$
de$drukking$van$het$water$ ieder$deel$op$zijne$plaats.$Ook$niet$
boven$ af$ heeft$ de$ sterkste$ afneming$ plaats;$ de$ kruin$ is$ doorX
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gaans$ 't$ hardst$ door$ 't$ vastgereden$puin$ van$den$weg.$ 't$ Is$ de$
overstorting$ van$ het$ water,$ die$ eerst$ den$ binnenkant$ doorX
weekt,$en$spoedig$daarvan$wegspoelt;$dan$ontstaat$er$uitholing$
van$ de$ binnenglooijing,$ daardoor$ een$ toenemend$ steilere$ val$
van$ het$ overstortende$ water,$ dat$ allengs$ een$ groote$ kom$
uitwoelt;$ en,$ werkt$ daarbij$ doorkwelling$ door$ den$ dijk$ heen,$
dan$vliegt$er$weldra$schuimend$water$en$stukken$gronds$uit$het$
gat;$ de$ dijk$ is$ ondermijnd,$ en$—$kantelt$ om,$ of$ zink$weg:$ zoo$
ontstaan$ de$ meeste$ doorbraken.$ —$ Zij$ ontstaan$ ook$ soms$
zonder$overloop$van$den$dijk,$wanneer$eene$sterke$doorkwelX
ling$ontgronding,$afschuiving$en$verzinking$doet$ontstaan.$$
Het$is$dan$een$beangstigende$toestand$wanneer$het$water$lang$
en$ hoog$ voor$ de$ dijken$ staat,$ de$ bermingen$ drijvenvan$ het$
kwelwater,$en$nu$hier$dan$ginder$verzakkingen$ontstaan.$Maar$
dubbel$beangstigend$als$de$nood$op$ 't$hoogst$klimt,$vooral$als$
de$ stroom$ gestopt$ is,$want$ al$ spant$men$ dan$ nog$ zoo$moedig$
alle$ krachten$ in,$ de$ strijd$ moet$ ten$ laatste$ toch$ opgegeven$
worden:$dan$ is$het$ aller$overtuiging:$ "het$moet$ er$door$het$ zij$
aan$deze$of$aan$gene$zijde.$
$
Die$ toestand$ verergert$ met$ de$ jaren$ op$ eene$ onrustbarende$
wijze.$ Het$ is$ de$ ondervinding$ sedert$ jaren,$ ja$ eeuwen$ reeds$
opgedaan,$dat$de$beddingen$dier$rivieren$hooger$worden.$Men$
heeft$ daarom$ ook$ de$ dijken$ verhoogd$ en$ verzwaard,$ en$ dat$
heeft$ tot$ nog$ toe$ het$ gevaar$ van$ inbraak$ verminderd;$ maar$
geenszins$de$nadeelen$daarvan.$De$vloeden$van$1855$en$1861$
hebben$ getoond,$ dat$ die$ verhoogingen$ hoe$ langer$ zoo$minder$
voldoende$ zijn,$ en$ dat$ men$ dat$ systeem$ reeds$ veel$ te$ ver$
gedreven$heeft,$en$toch$niet$duurzaam$kan$volhouden.$
$
Na$1809$had$men$onze$Waaldijken$ter$weerszijde$ongeveer$l$el$
doorgaande$verhoogd.$Nu$moesten$er$kistingen$op,$waartegen$
het$ water$ 1½$ en$ 2$ voet$ hoog$ opsteeg$ en$ er$ over$ ging.$ De$
vergelijking$der$waterstanden$met$vroegere$bij$gelegenheid$van$
hooge$vloeden$wijzen$die$toenemende$verhooging$aan,$altijd$ter$
plaatse$ waar$ de$ aandrang$ bij$ zulke$ gelegenheden$ het$ hevigst$
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was.$ Men$ vindt$ van$ éénen$ vloed$ nog$ aangeteekend,$ dat$ Z.$
Bommel$ toen$ ook$ overstroomd$ was,$ en$ het$ water$ in' de' stad$
stond;$het$was$die$van$1624,$die$ook$door$een$doorbraak$in$den$
Lekdijk,$veel$schade$aanrigtte$in$Sticht,$en$ZuidXHolland.$In$het$
jaar$ 1601$had$men$ te$Nijmegen,$ om$de$ ongekende$hoogte$die$
het$water$toen$bereikte,$aan$te$teekenen,$een$merksteen$in$een$
post$van$de$poort$gemetseld$10).$
$
In$ 1651$ rees$ het$ ver$ daarboven$ en$ bereikte$ toen$ het$ peil$ van$
13.28$el$boven$Amst.$P.,$Culemborg$1651$4.96$el$11):$
$
! Nijmegen.! Tiel.! Bommel.! Arnhem.! Culemb.! Westerv.!

1740! 13,47.$ 9,39.$ —$ —$ —$ —$
1771! —$ —$ 6,57.$ —$ —$ —$
1781! —$ 9,63.$ —$ —$ —$ —$
1784! 13,94.$ 9,73.$ —$ —$ —$ —$
1795! —$ —$ —$ 13,48.$ —$ —$
1799! 14,24.$ —$ —$ 13,03.$ 5,04.$ —$
1809! —$ 9,95.$ 7,68.$ 13,03.$ 6,15.$ —$
1820! 14,48.$ —$ 7,05.$ 13,66.$ 6,13.$ 13,64.$
1855! 13,10.$ 10,39.$ 6,96.$ 13,86.$ 7,48.$ 14,33.$
1861! 13,53.$ 10,54.$ 7,97.$ 13,49.$ 5,98.$ 13,62.$
$
Wat$ wil$ men$ tegen$ dien$ toestand?$ Alweder$ de$ dijken$ verX
hoogen?$ Dan$ is$ het$ wel$ zeker$ dat$ een$ el$ verhooging$ over$ 50$
jaren$even$min$toereikend$zal$zijn,$als$die$van$1809$het$nu$is.$En$
dan$zijn$geen$dijken$van$onze$aardsoort$meer$houdbaar.$
$
Nooit$heeft$men$zoo$schrikbarende$doorkwelling$beleefd$als$die$
van$ dit$ jaar,$ vooral$ b.v.$ te$ Z.$ Bommel$ en$ Thiel;$ dat$ is$ een$
noodzakelijk$gevolg$van$de$ rijzing$der$bedeling,$ en$het$opdrijX
ven$ van$ den$ waterspiegel$ door$ de$ dijkverhooging.$ Men$ weet$
immers,$ dat$ de$ fontein$ te$ krachtiger$ en$ hooger$ opspringt$ hoe$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
10)$Outhof,$verhaal$van$alle$hooge$watervloeden$in$Europa.$
11)$Sloet,$a.$w.$bl.$247$vlg.$
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hooger$ de$ vergaderbak$ ligt,$ die$ haar$ het$ water$ aanvoert:$ de$
kwellen$ zijn$ fonteinen.$Men$weet$ immers,$ dat$ niet$ de$omvang$
maar$ de$ hoogte$ van$ den$ waterkolom$ zijn$ gewigt$ en$ kracht$
bepaalt.$ Men$ kent$ immers$ de$ gebruikelijke$ proeve$ van$ de$
ouderwetsche$koffijkan$met$de$kraan:$al$is$de$hooge$hals$naauw$
en$ de$ onderbuik$ nog$ zoo$wijd,$ als$ de$ naauwe$ hals$ vol$ is,$ dan$
spuit$ de$ geopende$ kraan$ met$ geweld;$ en$ de$ naauwe$ hals$
behoeft$maar$ geledigd$ te$ zijn,$ dan$ loopt$ de$ kraan$ bedaard,$ al$
behelst$de$breede$buik$nog$10$maal$zooveel.$Men$weet$immers,$
wanneer$ een$ regenbak$ vol$ is,$ en$ de$ pijp$ daarop$ zich$ niet$
ontlasten$ kan,$ dat$ het$ water$ in$ den$ pijp$ opgeklommen$ zijn$
kracht$niet$op$den$wand$van$dien$pijp$uitoefent:$deze$ zal$niet$
barsten;$maar$een$vreesselijk$gewigt$perst$van$onder$tegen$het$
deksel$van$den$bak,$en$doet$dat$opspringen.$Of$de$pijp$wijd$of$
naauw$ zij$ doet$ er$ niets$ toe,$ de$ hoogte$ van$ het$ water$ alleen$
vermeerdert$zijn$kracht.$Zoo$werkt$de$kwel$van$onder$op$met$
zwaar$gewigt,$dat$ook$'t$best$met$zwaar$gewicht$te$keeren$is.$Al$
hadden$onze$rivieren$maar$een$achtste$of$tiende$deel$van$hare$
tegenwoordige$breedte,$maar$eene$el$meer$hoogte,$dan$zou$de$
persing,$ en$ daaruit$ ontstaande$ doorkwelling$ toch$ onweerX
staanbaar$ zijn.$Dijken$verhoogen$en$beddingen$vernaauwen$ is$
noodzaakelijk$verderfelijk.$
$
Maar$daar$ is$veel$meer$wat$u$beklemt,$als$gij$bij$hoogen$nood$
den$ strijd$ gadeslaat.$ Ieder$ weet$ het$ dat$ men$ alleen$ kan$
behouden$blijven$door$het$verderf$van$anderen.$Ieder$moet$dus$
wenschen,$ zoo$hij$ zelf$wil$behouden$blijven,$dat$ zijn$overbuur$
verga.$Voor$de$zelfzucht,$die$hoofdbron$van$alle$ongeregtigheid$
is$ dat$ de$ gevaarlijkste$ prikkel,$ voor$ de$ liefde$ is$ het$ een$ doodX
steek.$ Het$ is$ als$ de$ strijd$ die$ twee$ schipbreukelingen$ op$ het$
zinkend$wrak$voeren,$om$den$eenigen$scaphander$die$er$slechts$
éénen$behouden$kan.$Is$geen$van$de$twee$of$wreed$genoeg$om$
zijnen$lotgenoot$ in$de$golven$te$stooten,$of$edelmoedig$genoeg$
om$hem$het$redmiddel$af$ te$staan,$dan$strijden$zij$ zich$moede$
totdat$zij$beiden$vergaan.$
$



$ 68$

En$wat$ is$ het$ beginsel$ waarvan$ de$ inrigting$ onzer$ dijkwering$
uitgaat?$ Belooft$ men$ aan$ allen$ alle$ mogelijke$ veiligheid?$ Dat$
kan$ men$ immers$ niet.$ —Offert$ men$ min$ belangrijke$ punten$
voor$ gewigtigere$ op?$ Dat$ wordt$ van$ de$ laatste$ gebeurtenis$
beweerd.$En$ofschoon$men$het$wil$verbloemen,$is$het$met$maar$
al$te$veel$grond$de$overtuiging$van$niet$weinigen.$Maar$de$vraag$
blijft$ over$of$ iemand,$wie$hij$wezen$moge,$deswege$ te$ veroorX
deelen$ zij$ ?$ —$ Denk$ aan$ den$ scaphander.$ —$ In$ de$ gegevene$
omstandigheden$ is$ het$ niet$ slechts$ verstandig,$ maar$ daarom$
ook$ betamelijk$ en$ regtvaardig$ de$ gewigtigste$ plaatsen$ het$
meest$ te$beveiligen.$Maar$niet$regtvaardig$ is$het$de$ lieden,$die$
op$min$belangrijke$punten$wonen,$in$den$waan$te$laten,$dat$hun$
leven$ en$ hunne$ have$ even$ goed$ verdedigd$worden,$ als$ dergeX
nen$die$in$aantal$en$gewigt$hen$overtreffen.$
$
De$ heer$ Muller,$ ingenieur$ te$ Druten$ gestatiooneerd$ geweest,$
had$ het$ bekend$ gemaakt,$ dat,$ indien$ Druten$ in$ den$ uitersten$
nood$ kwam,$ hij$ den$ dijk$ ¼$ uurs$ boven$ het$ dorp$ zou$ laten$
doorsteken. Dat$ is$eerlijk,$die$cordaatheid$verdient$hulde,$niet$
minder$ dan$ zijne$ activiteit$ in$ de$ gevaren.$ Zeer$ naïf,$ daarenteX
gen,$schreef$men$uit$Z.$Bommel,$toen$daar$het$gevaar$hoog$klom$
(Handelsbl.$10$Jan.):$"als$de$Tielerwaard$niet$spoedig$inbreekt,$
is$ zelfs$ Bommel$ in$ groot$ gevaar."$ Voorzeker$ verdienen$ zulke$
plaatsen$meer$ beveiligd$ te$worden$ dan$ het$ vlakke$ veld,$maar$
men$overwege$wel,$en$men$houde$niet$verborgen$wat$er$kan$en$
mag$opgeofferd$worden.$ Zij$ die$daaraan$blootstaan$moeten$er$
kennis$van$dragen.$
$
In$zulken$staat$van$onzekerheid$is$de$verantwoordelijkheid$van$
dijkbesturen$ vreesselijk,$ en$ men$ mag$ vrij$ aannemen$ dat$ vele$
achtenswaardige$ mannen$ daaronder$ gebukt$ gaan.$ Daarom$
schortten$wij$ons$oordeel$op$bij$de$opmerking$dat$de$noodweX
ring$ te$Gameren$en$Nieuwaal$ in$ geene$vergelijking$kwam$met$
die$aan$de$Thielsche$zijde.$Durft$men$het$beginsel$niet$uitspreX
ken$ waarnaar$ men$ handelt,$ dan$ neemt$ men$ zijn$ toevlugt$ tot$
mystificatie.$ Vandaar$ de$ uiteenloopende$ opgaven$ van$ het$
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tijdstip$van$de$doorbraak$te$Zuilichem$(Handelsbl.$9$Jan.,$uit$Z.$
Bommel;$"3$ure$des$morgens.").$
$
Wie$ de$ dijkweringen$ bij$ deze$ gelegenheid$ op$ verschillende$
plaatsen$ ook$ maar$ met$ een$ vlugtigen$ blik$ gadesloeg,$ zonder$
leemten$ of$ gebreken$ te$ zoeken,$ die$ heeft$ een$ gebrek$ aan$
eenvormigheid$kunnen$waarnemen$ in$kistingwerken,$materiaX
len,$ sterkte$ van$ de$ posten,$ correspondentien$ enz.,$ dat$ nu,$
zoowel$ als$ in$ 1855,$ in$ het$ oog$ sprong,$ en$met$ eene$ ordelijke$
inrigting$naar$de$eischen$van$onzen$tijd$en$het$hooge$belang$der$
zaak$onbestaanbaar$is.$
$
Te$ vergeefs$ zou$men$ook$dit$willen$ verhelen,$ elk$weet$ en$ ziet$
het.$ Maar$ wederom,$ eer$ men$ oordeele$ en$ veroordeele,$ denke$
men$aan$den$scaphander!$Ten$opzigte$ook$van$de$dijkbesturen$
is$men$met$veroordelingen$niet$karig,$niets$gemakkelijker$dan$
den$ splinter$ in$ eens$ anders$ oog$ te$ zien;$ maar$ men$ onthoude$
hun$ die$ 't$ verdienen,$ den$ betamelijken$ lof$ of$ niet;$ daarom$
juichten$wij$de$handelwijze$van$Ds.$J.$C.$van$Schermbeek$toe,$op$
wiens$opwekking$de$ingezetenen$van$Overbetuwe$den$dijkstoel$
plegtig$bedankten.$
$
Kan$men,$zoolang$men$geen$beginsel$heeft$aangenomen,$dat$vol$
te$houden$ is,$ en$waarvoor$men$rond$en$eerlijk$mag$uitkomen,$
tot$meer$kracht$en$eenheid$geraken?$
$
Ziedaar$ de$ sleutel$ tot$ oplossing$ van$ zooveel$ onklaars,$ zooveel$
gebrekkigs,$ dat$ in$ het$ dijkwezen$ noodzakelijk$ moest$ blijven$
heerschen$12),$van$de$moeite$om$vaste$bepalingen$te$stellen,$van$
de$traagheid$van$'s$lands$regering$in$het$tot$stand$brengen$van$
lang$ beloofde$ verbeteringen$ 13 ),$ van$ de$ nalatigheid$ van$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
12)$Sloet$en$Fijne,$watervl.$1855$bl.$184.$$
13)$Mr.$W.$v.$d.$Poll,$schets$v.$d.$watervl.$1855$bl.$95.$$
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verscheidene$ commissien$ 14 ).$ Worden$ wij$ bekend$ met$ de$
geschiedenis$ dier$ organisatie$15),$ dan$ bevroeden$ wij$ ligt$ dat$
eene$inrigting,$waaraan$met$26$jaren$gearbeid$had,$die$tot$stand$
gekomen$ is$ onder$ zulke$ worstelingen$ tusschen$ staatsX$ en$
provinciale$magten,$ onder$ zoovele$ herzieningen$ die$ nog$ altijd$
onbevredigend$ bleven,$ die$ eindelijk$ als$ door$ hooger$ gezag$
opgedrongen$ is,$ —$ noodzakelijk,$ zoo$ geene$ bepaalde$ tegenX
standers$ hebben,$ toch$ velen$ bejegenen$ moest$ die$ er$ weinig$
mede$ingenomen$zijn.$
$
Noch$eene$leemte$die$spoedig$in$het$oog$valt,$is$het$gebrek$aan$
vertrouwen,$tusschen$de$mannen$van$het$staatsX$en$die$van$het$
provinciaal$ gezag,$ dat$ wel$ in' de' vormen$ tusschen$ de$ hoofden$
van$ den$ waterstaat$ en$ der$ dijkstoelen$ niet$ uitkomt;$ maar$ bij$
minderen$ zich$menigmaal$ openbaart:$ te$ meer$ te$ bejammeren$
omdat$de$eerste$de$mannen$van$de$wetenschap,$de$laatste$meer$
de$ mannen$ van$ de$ praktijk$ zijn.$ Al$ moge$ de$ praktijk$ zich$ op$
hare$ ondervinding$ beroepen,$ zoo$ moet$ de$ wetenschap$ haar$
toch$voorlichten$en$leiden.$Maar$ook$de$wetenschap$moet$zich$
niet$ laten$verblinden$door$voorliefde$tot$zekere$stelsels,$en$dit$
laatste$schijnt$hier$wel$eens$het$geval$te$zijn$geweest:$misschien$
ook$van$weerszijde.$"StelselXslavernij$is$ook$slavernij"$hoorden$
we$ onlangs$ van$ de$ zijde$ der$ hoofden$ van$ bestuur,$ op$ welke$
Nederland$ thans$ met$ hooggespannen$ verwachting$ het$ oog$
gevestigd$houdt.$Mogten$zij$ook$ in$deze$zaak$meer$eenheid$en$
vastheid$kunnen$brengen!$
$
Het$is$een$verschijnsel$van$groote$beteekenis,$toen$de$raad$van$
bestuur$ van$ het$ Koninklijk$ Instituut$ van$ Ingenieurs,$ op$
uitnoodiging$ van$ Z.$ M.$ den$ Koning,$ de$ prijsvraag$ uitschreef,$
waarbij$ verlangd$ wordt$ een$ ontwerp$ van$ een$ stelsel$ van$
vlugtheuvels;$en$—$bijzonder$verdient$de$aandacht$de$consideX

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
14)$Sloet$bijdr.,$bl.$234$rg.$14,$235$rg.$15$vlg.$Mr.$W.$v.$d.$Poll,$schets$watervl.$
1855$bl.$81.$$
15)$Sloet$bijdr.,$bl.$231$vlg.$$
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rans$ van$ het$ programma:$ "Alzoo$ de$ rampspoedige$ overX
stroomingen,$ de$ overtuiging$ gevestigd$ hebben,$ dat,$ welke$
verbeteringen$ onze$ waterstroomen$ ook$ mogten$ ondergaan,$
menschelijke'krachten'zullen'te'kort'schieten,$om$ in$het$vervolg$
dergelijke$noodlottige$gebeurtenissen$te$voorkomen."$
$
Geheel$ anders$ klonk$het$ resultaat$ der$HH.$ Sloet$ en$ Fijnje,$ aan$
het$ slot$ hunner$ beschrijving$ van$ den$ vloed$ van$ 1855,$ bl.$ 142:$
"het$ wegnemen$ van$ het$ kunstmatig$ zijdelings$ afvoeren$ van$
water,$ het$ verhoogen$ en$ verzwaren$ der$ dijken,$ en$ het$ meer$
regelmatig$ maken$ der$ rivieren,$ zal$ dus$ het$ streven$ van$ allen$
moeten$wezen,$die$ geroepen$ zijn$ ten$deze$het$welzijn$ van$het$
Vaderland$ voor$ te$ staan."$ Hebben$ wij$ het$ wel,$ als$ wij$ in$ de$
woorden$ van$ het$ kon.$ instituut$ een$ eerste$ voorstel$ zien$ van$
overgang$ tot$ een$ ander$ stelsel,$ of$ is$ het$ de$ taal$ van$ een$
wanhopig$vastklemmen$aan$een$stelsel,$dat$de$voeten$ontzinkt?$
$
Naast$deze$autoriteiten$zij$nog$een$derde$gesteld,$een$kernachX
tig$woord$van$het$Volksblad$(Vriend$van$Armen$en$Rijken)$van$
21$ Febr.:$ "Veel$ meer$ dan$ vroeger$ wordt$ nagedacht,$ om$ zoo$
mogeIijk$die$rampen$ook$in$het$vervolg$te$voorkomen.$Daartoe$
behooren$de$proeve$die$genomen$is,$om$het$ijs$te$breken,$en$het$
bezoek$van$de$aspiranten$ingenieurs,$om$op$de$plaats$zelve$de$
middelen$te$leeren$kennen,$die$de$waterstaat$kan$aanwijzen$om$
ongelukken$te$voorkomen$enz.$De$goddelijke$standvastigheid$in$
de$ natuurwetten,$ bevestigt$ evenzeer$ Gods$ kracht$ boven$ de$
menschen$ verheven,$ als$ God$ liefde$ die$ den$ menschen$ de'
vermogens$heeft$geschonken,$om$de'regelen'van'het'natuurleven$
te$onderzoeken,$en$zich$daarnaar'te'gedragen."$
$
Het$ karakter$ van$onzen$ tijd,$ als$ een$ tijdperk$van$overgang$ tot$
andere$ toestanden$ en$ inrigtingen,$ en$ van$ hervormingen$ van$
velerlei$ aard,$ vertoont$ zich$ ook$ hoe$ langer$ zoo$ sterker$ in$ de$
belangrijke$ zaak$ van$het$ dijkwezen.$De$ oude$ inrigting,$waarin$
men$ te$ vergeefs$ de$ vereischte$ verbeteringen$ heeft$ zoeken$ te$
verkrijgen,$heeft$daardoor$ zich$ zelve$overleefd;$het$ stelsel$der$
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dijkverhooging$ heeft$ zich$ zelven$ uitgeput$ door$ zijne$ overdrijX
ving;$ het$ vertrouwen$ der$ dijkstoelen$ kan$ zich$ niet$ staande$
houden;$het$polderreglement$en$zijne$geschiedenis$kan$het$licht$
niet$verdragen;$tot$de$vereischte$verbeteringen$kan$men$ook$nu$
nog$ niet$ geraken:$ —$ en$ de$ programma's$ van$ het$ Koninklijk$
Instituut$van$Ingenieurs$spreken$de$taal$der$wanhoop!$Daartoe$
is$ geen$ grond.$ Met$ de$ overtuiging$ van$ het$ Volksblad$ zal$ men$
nooit$wanhopen;$maar$men$kan$daarmede$ook$het$onmogelijke$
niet$ willen.$ Maar$ de$ jongste$ gebeurtenis$ heeft$ ook$ te$ veel$
proeven$geleverd$van$$nog$ongenoegzaam$toegepaste$middelen,$
die$ toch$ nog$ verbeteringen$ genoeg$ belooven,$ dan$ dat$ wij$
wanhopen$zouden.$Die$overtuiging$van$het$Koninklijk$Instituut$
is$nog$zoo$gevestigd$niet;$maar$is$voor$zulk$eene$wetenschappeX
lijke$inrigting$eene$zeer$nadeelige$overtuiging.$Het$Instituut$zal$
wijs$doen$met$voor$die$overtuiging$liever$het$beginsel$van$ons$
Volksblad$ aan$ te$ nemen,$ en$ van$de$natuurbeschouwingen$ van$
den$Evangeliedienaar.$ (Arnhem$v.$d.$Wiel$1e$Voorl.).$Daardoor$
zal$het$met$meer$kracht$en$moed$en$met$meer$waardigheid$aan$
het$hoofd$staan$in$den$strijd$tegen$het$dreigend$element.$Maar$
wij$ vertrouwen$ ook,$ en$ zijn$ overtuigd,$ dat$ het$ dien$ wanhoop$
reeds$heeft$laten$varen;$ja$het$besluit$zelf,$op$dien$considerans$
gegrond,$geeft$eene$dadelijke$proeve$van$voortgaande$moedige$
bestrijding$van$het$gevaar.$
$
Waarnemen$ dus,$ opmerken,$ geen$ resultaat$ noch$ van$ wetenX
schap$ en$ gezonde$ redenering,$ noch$ van$ eenvoudige$ ervaring$
verworpen,$ voordat$het$wel$beproefd$ zij,$ of$ althans$door$alles$
wat$ de$ geschiedenis$ en$ de$ ondervinding$ als$ proeven$ kan$
opleveren,$wel$toegelicht$en$gewogen$zij.$
$
Laat$de$ treurige$ ziekte$waaraan$onze$ tijd,$ in$het$ staatkundige,$
in$ het$ godsdienstige$ en$ in$ het$ physieke$ laboreert,$ laat$ de$
stelselzucht$ ook$ hier$ het$ gezonde$ en$ krachtige$ dat$ zich$ nog$
ruimschoots$voordoet$niet$verlammen.$
$
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Daar$ is$ ook$ veel$ dat$ betwist$ en$betwijfeld$wordt,$ dat$ nog$niet$
zoo$ beslist$ is$ uit$ te$ maken.$ Daartoe$ behoort$ de$ theorie$ van$
verdieping$der$stroombedding$door$schuring$van$het$zamengeX
drongen$ water.$ Allengs$ verspreidt$ de$ ondervinding$ ook$ der$
laatste$ gebeurtenis$ eenig$ licht$ daarover.$ De$ vreesselijke$ ramp$
van$1421$is$deels$toegeschreven$aan$de$indijking$van$belangrijX
ke$ stukken$ gronds$ aan$ de$ zijde$ van$ de$ Alblasserwaard,$
waardoor$het$stroombed$tusschen$Hardinxveld$en$Werkendam$
te$ zeer$ vernaauwd$ was,$ en$ de$ hoog$ gezwollen$ rivier$ te$ sterk$
tegen$de$dijken$perste$16).$Hoewel$nu$die$verschrikkelijke$ramp$
waarschijnlijk$ ruim$ zoowel$ aan$ andere$ oorzaken$ is$ toe$ te$
schrijven$geweest,$zoo$blijkt$het$toch$dat$de$winterXbedding$ter$
aangewezene$plaatse,$zoowel$als$tusschen$Vuren$en$Loevestein$
sedert$ eeuwen$ reeds$ is$ verengd$ geweest,$ dat$ boven$ die$
plaatsen$ geen$ stroomverlammingen$ door$ afleiding$ van$ water$
plaats$hebben,$en$zij$toch$niet$voor$ijsstoppingen$beveiligd$zijn.$
$
Daarentegen$ is$het$de$vraag$of$men$de$bedoelde$schuring$met$
de$vereischte$middelen$bevorderd$heeft$en$niet$veeleer$andere$
belemmeringen$ in$ den$ weg$ gelegd$ heeft.$ Opwerpingen$ van$
zand$door$de$rivier$waren$tot$dusver$niet$voor$te$komen;$maar$
het$wriemelt$overal$op$de$ rivieren$van$werken$van$plaatselijk$
of$ persoonlijk$ belang.$Bij$ hoog$water$ of$ ijsgang$ontwaart$men$
op$ ieder$ van$ die$ honderde$ kribbingen$ strooping$ van$ het$ ijs,$
gelijk$ men$ het$ noemt,$ of$ opkeering,$ en$ daarbij$ al$ ligt$ een$
verhang$in$het$water$van$10$tot$20$N.$duimen.$Het$zou$de$vraag$
zijn,$indien$al$zulke$verstoringen$van$de$gelijkmatige$afvloeijing$
waren$ opgeheven$ of$ er$ dan$ ook$ zooveel$ verzandingen$ en$
daaruit$ ontstaande$ ijsstoppingen$ konden$ plaats$ hebben.$ Die$
theorie$kan$dus$betwijfeld$worden,$hare$deugdelijkheid$ is$niet$
beslissend$wederlegd.$
$
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16)$G.$Nieuwenhuis,$Woordenboek$van$kunsten$en$wetenschappen,$Watervl.$
$
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Daar$ zijn$ echter$ daadzaken$ die$ niet$ te$ loochenen$ zijn,$ en$
waarop$ reeds$ voor$ lange$ jaren$ ook$ waterbouwkundigen$ van$
naam$ en$ gezag$ hunne$ bedenkingen$ tegen$ het$ tegenwoordig$
stelsel$ van$dijkverhooging$ gegrond$hebben:$ dat$ namelijk$ onze$
rivieren,$ als$ zij$ gezwollen$ zijn,$ slib$medevoeren;$ dat$ zij$ dit$ nu$
meest$nederlaten$op$de$uiterwaarden;$dat$deze$daardoor$veel$
hooger$worden$ dan$ de$ ingedijkte$ gronden,$ en$men$ de$ aardlaX
gen,$ van$ tijd$ tot$ tijd$ daarop$ bezonken,$ duidelijk$ kan$ waarneX
men;$ dat$ dit$ slib$ de$ uiterwaarden$ zeer$ vruchtbaar$maakt,$ en,$
waar$het$door$overstrooming$wordt$aangevoerd,$ook$de$velden,$
waarom$de$landbouwers,$als$de$velden$maar$niet$te$lang$onder$
water$ staan$ zich$ verheugen$ als$ de$ vloed$ er$ over$ gaat;$ want$
zigtbaar$ zijn$ de$ gewassen$ die$ op$ die$ velden$ staan$ er$ altijd$ en$
ook$nu$door$verbeterd,$ terwijl$dikwijls,$ en$ook$nu$vele$velden$
door$het$kwelwater$bedorven$zijn.$De$hooge$velden$zijn$uiterst$
zeldzaam$ aan$ eene$ overstrooming$ blootgesteld,$ die$ de$ landX
bouw$ benadeelt,$ en$ —$ de$ lage$ velden$ zouden$ bij$ verlaagde$
dijken,$of$zomerkaden$met$de$tegenwoordige$hulpmiddelen$als$
die$wel$toegepast$waren,$zelden$of$nooit$hunnen$oogst$missen.$
$
Op$grond$dier$opmerkingen$wierp$de$Heer$A.$Liese,$in$een$stuk$
geteekend$uit$Apeldoorn$4$Maart,$ingezonden$aan$het$HandelsX
blad,$ den$ 8en$ M.,$ een$ stelsel$ op$ van$ verlaagde$ dijken,$ met$
overlaten,$ voorzien$ van$ stortebedden,$ van$ afstand$ tot$ afstand,$
dat$ daar$ tamelijk$ wel$ werd$ toegelicht.$ Veel$ vollediger$ echter,$
wetenschappelijk$ en$ met$ beroep$ op$ bevoegd$ gezag$ werd$ het$
ontwikkeld$ door$ den$ Heer$ J.$ D.$ van$ Rechteren$ van$ Ahnem,$ in$
zijne$ Beveiliging$ der$ rivierpolders,$ 's$ Hage,$ H.$ L.$ Smits.$ Gewis$
heeft$ de$ laatste$ gebeurtenis$ bij$ niet$ weinigen$ de$ overtuiging$
gevestigd,$ dat$ zulk$ een$ stelsel$ oneindig$ verkieslijker,$ minder$
kostbaar,$en$minder$verwoestend$wezen$zou$dan$de$onhoudbaX
re$dijkverhooging.$
$
Nadrukkelijke$ wenken$ gaf$ ook$ de$ gebeurtenis$ tot$ het$ nemen$
van$maatregelen$ van$ voorzorg.$ Immers$ de$ doorbraken$ vielen$
op$ de$ meest$ bewoonde$ plaatsen:$ Druten,$ Ochten,$ Thiel,$
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Bommel,$ Gorinchem,$ Woudrichem,$ en$ een$ tal$ van$ dorpen$
verkeerden$in$den$uitersten$nood.$Zal$men$nu$weder$de$dijken$
doorloopend$ langs$ de$ velden$ verhoogen,$ of$ niet$ veeleer$ die$
sterk$bevolkte$plaatsen$beveiligen?$Zal$men$weder$toelaten,$dat$
de$ verleende$ schadevergoeding$ worde$ besteed$ aan$ leemgeX
bouwen,$ die$ bij$ den$ eersten$ vloed$ weder$ ineenstorten?$ Zegt$
men$ daartegen:$ het$ is$ zeldzaam$ dat$ een$ vloed$ bevriest,$ dan$
staat$daar$ tegen$over:$even$zeldzaam$een$vloed$zonder$storm,$
die$al$niet$minder$vernielend$is.$
$
Men$ kan$ meer$ waken$ tegen$ de$ ligtzinnigheid.$ Onbekommerd$
slaan$de$veldbewoners$hunne$hutten$op$ter$plaatse,$waar$zij$in$
den$ slaap$ kunnen$ verzwolgen$worden,$ gelijk$ in$ de$ binnenvelX
den$ van$ Maas$ en$Waal$ geschied$ is:$ of$ aan$ de$ buitenzijde$ der$
dijken,$er$op$steunende$dat$dezelfde$ ijsschots$die$hun$ellendig$
gebouw$vernielt,$hun$de$waarborg$geeft$van$een$veel$beter$uit$
de$ schadevergoeding.$ Op$ de$ woningen$ aan$ de$ binnenzijde$
dient,$ vooral$ op$ sterk$ bevolkte$ plaatsen,$ scherper$ toezigt$
gehouden$te$worden,$alsmede$op$het$ingraven$van$kelders$in$de$
helling$ of$ den$ teen$ van$ den$ dijk,$ waaruit$ op$ verschillende$
putten$vreesselijke$gevaren$ontstaan$zijn.$
$
Waterberigten$ konden$ duidelijker$ en$ vollediger$ zijn.$Wie$ toch$
niet$ voorzien$ is$ van$ een$ tabel$ van$ het$ merk$ der$ noodpeilen$
boven$Amsterdamsch$peil,$die$weet$uit$zulke$opgaven$niets$op$
te$ maken.$ Meer$ algemeene$ berigten$ van$ de$ weersgesteldheid$
op$het$hooger$stroomgebied$onzer$rivieren,$konden$meer$inzigt$
geven$in$hetgeen$men$te$vreezen$of$te$hopen$heeft.$
$
Indien$bij$het$nemen$van$zulke$voorzorgen$de$lage$polders$van$
doelmatig$ stoomgemaal$ voorzien$ waren;$ dan$ zouden$ de$ vrije$
overstroomingen$ weinig$ verschrikkelijks$ hebben,$ waarschijnX
lijk$veel$meer$heilzame$vernieuwing$van$den$grond$en$deszelfs$
vruchtbaarheid$ aanbrengen.$ Maar$ dan$ dweepe$ men$ ook$ niet$
met$ een$ stelsel,$ dat,$ hoe$ schoon$ ook$ in$ zijn$ vinding,$ in$ deze$
oorden$althans$minder$toepasselijk$is.$$
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$
Zeer$ bezienswaardig$ is$ het$ stoomgemaal$ van$ Haaften$ en$
Hellouw,$ ontworpen,$ voor$ zooveel$ de$ toepassing$ betreft,$ door$
inwoners$ van$ Haaften,$ vooral$ van$ den$ wethouder$ A.$ van$
Heuckelum$en$den$oud$burgemeester$A.$de$Heer,$die$echter$het$
advies$ van$ deskundigen$ zorgvuldig$ ingewonnen$ en$ zich$
uitmuntend$ten$nutte$gemaakt$hebben.$
$
Het$is$een$stoomgemaal$van$hooge$drukking,$80$paardenkracht,$
voorzien$van$twee$schepraderen,$waarvan,$naar$verkiezing$het$
groote$ alleen,$ of$ beide$ te$ zamen$ werken.$ Beide$ schepraderen$
hebben$7,20$el$diameter,$het$groote$heeft$eene$breedte$van$0,59$
el,$ het$ kleine$ van$ 0,49$ el,$ hangende$ beide$ 1,10$ el$ onder$
Hellouwsch$ zomerpeil.$ Volgens$ het$ contract$moest$ het$ groote$
rad$het$water$ in$den$regel$2,28$el$opvoeren,$de$beide$ raderen$
zamen$ 1,14$ el.$ In$ den$ regel$ moest$ de$ machine$ slagen$ in$ de$
minuut$ doen,$ en$ des$ noods$ 10.$ Die$ eischen$ zijn$ niet$ slechts$
vervuld,$maar$verre$overtroffen.$Bij$de$proefnemingen$deed$de$
machine$ tot$ 12$ slagen$ in$ de$ minuut,$ alhoewel$ de$ manometer$
nog$ overvloedige$ ruimte$ tot$ meer$ krachtsinspanning$ overliet.$
Met$het$uiterste$gemak$voert$het$groote$rad$het$water$tot$2,60$
el$ en$hooger$boven$Hellouwsch$zomerpeil$op,$de$beide$zamen$
tot$ 1,80$ el.$ De$ toevoer$ van$ water$ kan$ echter$ niet$ schielijk$
genoeg$ plaats$ hebben$ om$ 10$ slagen$ in$ de$ minuut$ te$ doen,$
weshalve$men$er$nooit$meer$dan$8$doet,$en$zelfs$dan$nog$niet$
voortdurend$kan$doorwerken.$Daarbij$gebruikt$men$nooit$meer$
dan$mud$en$goede$Roerkolen$in$de$24$uren.$
$
Nu$is$de$berekening$ligt$te$maken,$dat,$wanneer$er$2$palm$water$
boven$ het$ Hellouwsch$ zomerpeil$ is,$ het$ grote$ rad$ alleen$
werkende,$ en$8$wentelingen$ in$ de$minuut$ doende$112$kubiek$
ellen$ in$de$minuut$uitwerpt,$en$die$des$noods$2,60$el$opvoert:$
de$ beide$ raderen$ zamen$200$ kubiek$ ellen$ 1,80$ el$ hoog.$Dat$ is$
echter$ een$waterstand,$waarbij$ naauwelijks$ de$ hoeken$ van$de$
akkers$onder$staan.$
$
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Neemt$men$een$waterstand$aan$van$4$palm$boven$Hellouwsch$
zomerpeil,$dan$werpt$het$groote$rad,$8$slagen$doende$120,$met$
10$slagen$150$kub.$ellen$uit:$de$beide$raderen$zamen$224$à$280$
kub.$ ellen.$ —$ Neemt$ men$ 6$ palm$ boven$ Hell.$ zomerp.,$ als$
wanneer$ de$ raderen$ een$ vollen$ schep$ hebben,$ dan$ werpt$ het$
groote$rad$met$8$slagen$136,$met$10$slagen$170$kub.$ellen$uit,$
2,60$ el$ hoog.$ De$ beide$ raderen$ 248$ à$ 310$ kub.$ ellen,$ 1,80$ el$
hoog.$
$
De$ machine$ is$ geleverd$ door$ de$ Heeren$ Keijzer$ en$ Swerts$ te$
Amsterdam,$en$is,$zoo$wat$stof$als$wat$bewerking$betreft,$door$
de$ meest$ bevoegden,$ den$ hoogsten$ lof$ waardig$ gekeurd.$ Het$
heeft$ trouwens$ in$ de$ beide$ laatst$ verloopen$ jaren,$ de$ eer$ der$
vervaardigers$overvloedig$gehandhaafd.$De$machine$is$geleverd$
voor$ de$ som$ van$ ƒ$ 36,000.$ —$ Het$ gebouw$ heeft$ ƒ$ 22,000$
bovendien$ gekost,$ en$ aan$ verbetering$ van$ toevoerkanalen$ en$
boezem$is$nog$circa$ƒ$12,000$besteed,$alzoo$in$alles$voor$circa$ƒ'
70,000$ voortreffelijk$ tot$ stand$ gebragt.$ Veilig$ kunnen$ alle$
belendende$ polders,$ den$ afvoer$ van$ hun$ water$ aan$ deze$
machine$ toevertrouwen.$ Want$ vergelijkt$ men$ hiermede$ het$
vermogen$ der$ machines$ van$ Dreumel,$ Bommel$ en$ Driel,$ in$
zoover$ dat$ is$ op$ te$ maken$ uit$ de$ beschrijving$ daarvan$ in$ de$
Bijdrage$ tot$de$kennis$van$Gelderl.$van$den$Heer$Sloet,$bl.$466$
en$224,$482,$dan$zal$men$ligt$tot$de$overtuiging$komen,$dat$het$
voorstel$ der$ Heeren$ Dudok$ van$ Heel$ en$ v.$ Vlissingen$ bl.$ 223,$
waarschijnlijk$ voor$ Bommelerwaard$ betere$ resultaten$ zou$
hebben$opgeleverd.$En$wie$de$werking$dier$machines$bij$dezen$
vloed$ heeft$ waargenomen,$ die$ heeft$ ze$ ten$ eenenmale$ geoorX
deeld$ bevonden.$ Ieder$ kan$ daarnaar$ onderzoeken,$ en$ de$
vergelijkingen$maken.$
$
Verscheidene$ proeven$ van$ verschillenden$ aard$ werden$
genomen$of$voorgesteld,$die$verdienen$onderzocht,$uitgebreid,$
toegepast$ te$ worden.$ En$ maakt$ men$ verstandig$ gebruik$ van$
hetgeen$ de$ opgewekte$ zucht$ tot$ onderzoek$ en$ beproeving$
aanvankelijk$ heeft$ opgeleverd,$ en$ wakkert$ men$ die$ zucht$
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verder$ aan,$ dan$ behoeft$men$ het$ erf$ der$ vaderen$ nog$ zoo$ ras$
niet$als$ reddeloos$ te$beschouwen.$De$schoone$proeve$van$den$
Heer$Waldorp,$lokte$een$kort$verslag$uit$van$de$opruiming$van$
het$ ijs$ op$ de$ rivieren$ van$ N.$ Amerika,$ reeds$ voor$ jaren$ door$
opzettelijk$ daartoe$ gebouwde$ stoombooten,$ met$ het$ beste$
gevolg$ bekroond.$De$Heer$ L.$ de$Ruijter$ te$Thiel,$ deelde$ aan$Z.$
Exc.$den$Minister$van$Binnenlandsche$Zaken$een$plan$mede$van$
een$daartoe$opzettelijk$ingerigte$schroefboot.$Maar$verschillenX
de$ berigten$ van$ hetgeen$ deze$ en$ gene$ stoomboot$ wedervoer,$
nader$ onderzocht$ en$ vergeleken,$ zullen$ ook$ wel$ kunnen$
bijdragen,$om$met$de$meeste$waarschijnlijkheid$te$beoordeelen,$
hoedanige$ booten$ de$ geschiktste$ zouden$ zijn,$ indien$ men$ die$
meer$wilde$toepassen.$Uit$Rotterdam$schreef$men$3$Jan.,$dat$de$
Engelsche$ schroefboot$ Earl$ of$ Auck,$ bij$ Charlois$ onbewegelijk$
vast$in$het$ijs$was$geraakt;$—$Uit$Harlingen$den$4,$dat$het$voor$
zeilschepen$onmogelijk$was$door$het$ijs$te$worstelen;$maar$dat$
de$ stoombooten$ spotteden$met$ deze$ bezwaren;$—$maar$ later$
uit$ Harlingen,$ dat$ de$ stoomboot$ Beaver$ (waarschijnlijk$ een$
schroefboot)$niet$door$het$ ijs$kon$booren.$Nog$citeerde$zekere$
Heer$ F.$ W.$ uit$ Vlissingen$ welgeslaagde$ proeven$ van$ ijsopruiX
ming$door$buskruidmijnen$op$den$Weichsel.$De$Heer$R.$C.$van$
Setten$te$Utrecht,$gaf$een$kort$verslag$(Handelsbl.$23$Jan.)$van$
eene$ proeve,$ om$ door$ middel$ van$ stoom,$ in$ zeer$ korten$ tijd$
groote$openingen$in$het$ijs$te$maken.$
$
Ongetwijfeld$ bieden$ de$ bronnen,$ correspondentien,$ waarneX
mingen,$ aanteekeningen$ enz.,$ die$ ter$ beschikking$ van$ het$
Koninklijk$ Instituut$ van$ Ingenieurs$ staan,$ veel$ grooteren$
rijkdom$ van$ bouwstoffen$ voor$ goede$ ontwerpen.$ Zou$ men$
daarom$wanhopen$nog$eens$tot$beteren$toestand$te$geraken?$
$
Wat$men$ hier$ te$wachten$ hebbe$ van$ zulken,$ die$ vijanden$ zijn$
van$ alle$ ontwikkeling$ en$ vooruitgang,$ vasthouden$ aan$ oude$
stellingen,$ den$ ramp$ als$ een$ straffe$ Gods$ aanmerken,$ dat$
hebben$ we$ voor$ oogen$ gezien:$ lijdelijk$ hebben$ zij$ alles$ afgeX
wacht$en$hun$have$en$vee$voor$hunne$oogen$zien$verdrinken,$
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zonder$een$hand$tot$behoud$uit$te$steken.$Het$behoud$van$den$
Thielerwaard,$ hoe$ schoon$ ook$ de$ eerbiedige$ erkentenis$ was$
van$ den$ dijkgraaf$ van$ Overbetuwe,$ bij$ zijn$ roerend$ antwoord$
op$ de$ dankbetuiging$ der$ ingelanden,$ dat$ Gode$ alleen$ de$ eer$
toekwam,$ —$ dat$ behoud$ is$ toch$ mede$ een$ welverdiend$ loon$
voor$ den$ aldaar$ betoonden$ ijver.$ —$ Wel$ moet$ de$ nood$ ons$
wakker$ schudden:$ dat$ is$ de$weldadige$ zijde$ van$onzen$benarX
den$ toestand;$ hij$ wekt$ ons$ tot$ ijveriger,$ verstandiger,$ getrouX
wer$ arbeid$ en$ waakzaamheid;$ maar$ ook$ tot$ eerbiedig$ gevoel$
van$ afhankelijkheid$ van$ den$ Opperregeerder$ der$ Schepping.$
Vertrouwen$op$God$geeft$moed$in$de$gevaren,$en$kracht$bij$het$
werk,$ maar$ is$ onbestaanbaar,$ zonder$ de$ erkenning$ dier$
afhankelijkheid.$Dat$ eerbiedig$ gevoel$ zien$we$ altijd$werkzaam$
in$den$volmaakten$mensch$Jezus$Christus,$en$juist$daarin$lag$de$
grond$ zijner$ bewustheid,$ dat$ de$ Vader$ altijd$ bij$ hem$ was,$ de$
grond$zijner$sterkte$die$de$natuur$beheerschte.$—$En,$—$indien$
wij$ met$ de$ moderne$ theologen$ de$ Heilige$ Schriften$ beschouX
wen,$ al$ de$ eenvoudige$ uitdrukking$ van$ het$ godsdienstig$
bewustzijn$ der$ oude$ schrijvers,$ —$ wat$ diepe$ en$ heerlijke$
bewustheid$van$'s$menschen$roeping$op$aarde$sprak$dan$uit$dat$
woord:$"God$zegende$hen$en$zeide:$vermenigvuldigt,$en$vervult$
de$ aarde,$ en$ onderwerpt$ haar,$ en$ hebt$ heerschappij$ over$ al$
hare$bewoners."$Schande$over$ons,$zoo$wij$minder$beseffen$dan$
die$schrijvers$vóór$duizende$ jaren,$dat$dit$het$eerste$gebod$en$
de$aanwijzing$onzer$bestemming$is,$waarmede$onze$Hemelsche$
Vader$ons$op$deze$aarde$heeft$geplaatst$17).$Met$die$bewustheid$
en$dat$eerbiedig$gevoel$van$afhankelijkheid$van$God,$zullen$we$
ook$ hier,$ op$ zijne$ Almagtige$ hulp$ vertrouwende,$ de$ aarde$
onderwerpen$en$haar$beheerschen.$
$
Wij$ begroeten$ u$ daarom$ met$ blij$ gevoel$ van$ hoogachting$ en$
bewondering$op$het$gebied$van$den$strijd$tegen$de$elementen,$
gij$ kloeke$ mannen!$ die$ met$ goed$ vertrouwen$ uwe$ kunde$ en$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
17)$P.$Hofstede$de$Groot,$Natuurbeschouwingen$van$een$Evangeliedienaar,$4e$
Voorl.$
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uwe$ krachten$ beproefdet$ op$ de$ ijsschotsen.$ Wij$ brengen$ u$
hulde,$gij$aanzienlijken$uit$de$ingelanden$die$met$ijver$en$trouw$
u$kweet$van$uwen$moeijelijken$ taak$en$van$de$verantwoordeX
lijkheid$ die$ op$ u$ rustte.$ Hulde$ boven$ al$ aan$ U!$ Geëerbiedigd$
Hoofd$van$onzen$Staat!$na$ zooveel$betoonde$zorg$en$ liefde$de$
oogappel$uwer$natie!$ ten$derden$male$de$geliefde$en$gevierde$
Willem$III,$die$mede$de$onguurten$en$de$gevaren$van$den$ramp$
trotseerdet,$ en$ door$ uwe$ voorzorgen$ voor$ een$ veiliger$ toeX
komst,$op$ 't$ondubbelzinnigst$getoond$hebt$de$belangen$Uwer$
onderdanen$op$het$hart$te$dragen!$Geve$U$de$Vader$der$Geesten$
van$ alle$ vleesch$ Uwe$ heerlijke$ roeping$ steeds$ levendiger$ te$
gevoelen,$ aan$ het$ hoofd$ van$ een$ volk$ tot$ duurzamen$ strijd$
tegen$ de$ elementen$ gedrongen,$ en$ vermeerdere$ Hij,$ de$
Almagtige$ U$ de$ krachten$ en$ de$ bewustheid$ Zijner$ hulp$ en$
sterkte!$Lof$en$eere$U$warme$Vaderlanders,$opregte$menschenX
vrienden$ die$ van$ uw$ vermogen,$ uwen$ kostbaren$ tijd,$ uwe$
talenten$hebt$toegewijd$aan$het$herstel$van$den$ramp.$Heil$u$die$
bij$ het$ diepe$ leedgevoel$ er$ op$ bedacht$ zijt,$ of$ gij$ iets$ kunt$
toebrengen$om$zulke$slagen$ook$voor$'t$gevolg$of$voor$te$komen$
of$te$verzachten.$Dat$slechts$allen$die$zich$gedrongen$gevoelen$
het$ hunne$ daaraan$ toebrengen,$ het$ groote$ doel$ voor$ oogen$
houdende,$ alle$ onderling$ wantrouwen$ en$ ongepasten$ naijver$
afleggen.$ Dringt$ allen$ de$ lief$ de$ om$ tot$ gemeenschappelijk$
behoud$ zamen$ te$ werken,$ dan$ is$ er$ geen$ twijfel$ of$ er$ zullen$
immers$ zooveel$ mogelijk$ behouden,$ en$ veel$ meerderen$
beschermd$worden.$Dan$gewis$zullen$die$rampen,$zoo$niet$voor$
goed$ afgewend,$ toch$ verminderd$ en$ dragelijker$ gemaakt$
worden.$
$

__________!
$
$ $
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V.$
DE$WELDADIGHEID.$

$
Wij$ hebben$ in$ de$ treffende$ verschijnselen$ die$ zich$ hij$ deze$
gelegenheid$ ruimer$ dan$ ooit$ hebben$ voorgedaan,$ vooral$ het$
verblijdendende,$het$goed$opgemerkt,$
en$inzonderheid$het$veelzijdig$streven$om$tot$beteren$toestand$
te$ geraken;$maar$ konden$ ook$niet$ overal$ het$ oog$ sluiten$ voor$
gebreken$die$men$bestrijden$moet.$Hetzelfde$ontwaren$wij$op$
het$ gebied,$ dat$ bij$ deze$ gelegenheid$ in$ zoo$ breeden$ omvang$
door$de$weldadigheid$bearbeid$is.$
$
Zoo$hartverheffend$die$aanblik$is$van$$een$volk$dat$door$zijnen$
Koning$ zelven$ uitgenoodigd$ en$ voorgegaan$ wordt,$ om$ den$
Koning$ der$ Koningen$ om$ Zijne$ hulp$ aan$ te$ roepen,$ —$ zoo$
roerend$ die$ algemeene$ deelneming$ was;$ die$ de$ eenvoudige$
dienstmaagd,$de$wees,$den$armen$ colonist,$ den$ soldaat$drong,$
ieder$zijn$penningske$bij$ te$dragen,$zoo$ergerlijk$ is$het$te$zien,$
hoe$ hier$wezenlijk$ hulpbehoevenden,$ daar$ ook$ noodlijdenden$
in$naam$hunkeren$naar$de$giften$der$weldadigheid.$Heeft$men$
tot$ het$ uiterste$ om$ den$ scaphander$ gevochten$ en$ is$ die$ de$
handen$ontschoten,$dan$is$het$tot$de$aanschouwers:$"kom$over$
en$ help$ ons!"$ Die$ storm$ van$ alarmkreeten,$ waarbij$ ook$ wel$
overdrijving$ plaats$ heeft,$ dat$ jagt$ maken$ op$ de$ publieke$
weldadigheid,$—$ het$ was$ een$ verblijdend$ verschijnsel,$—was$
bij$ deze$ gelegenheid$ een$ weinig$ minder$ drok$ dan$ wel$ eens$
vroeger.$Hier$en$daar$heerschte$in$de$aanvragen$van$bijzondere$
gemeenten$een$bescheidener$toon,$waardoor$zich,$onder$meer,$
onderscheidden$ Hurwenen$ en$ Gameren,$ uit$ welke$ laatste$
gemeente$ meer$ eene$ gevoelige$ dankbetuiging$ dan$ eene$
dringende$aanvrage$uitging:$eigenlijk$vroeg$men$volstrekt$niet:$
en$—$ des$ te$ jammerder$ dat$men$ er$minder$ bijzondere$ giften$
ontving,$ja$bijna$geene.$Meer$andere$gemeenten$onthielden$zich$
van$bijzondere$aanvragen,$betoonden$vertrouwen$in$de$HoofdX
Commissie,$en$stelden$zich$met$hare$zorgen$te$vreden.$Het$ware$
te$ wenschen$ dat$ bij$ dergelijke$ gelegenheden$ alle$ betrokkene$
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gemeenten$dat$ voorbeeld$ volgden.$Alleen$ zulke$waar$de$ ramp$
onmiddelijk$ viel,$ gelijk$ thans$ Brakel,$ Zuilichem,$ Leeuwen,$
mogten$daarop$eene$uitzondering$maken.$Die$tallooze$CommisX
siën$verdeelen$het$vermogen,$terwijl$de$toenemende$behoeften,$
krachtige$zamenwerking$vereischen.$
$
Talloos$ zijn$ tegenwoordig$ die$ beroepen$ op$ de$ publieke$
weldadigheid,$ en$ inderdaad$ strekken$ zij$ niet$ om$ de$ ware$
weldadigheid$ te$ bevorderen,$ weshalve$ het$ wenschelijk$ ware$
dat$ zij$ niet$ mogten$ geschieden$ dan$ onder$ goedkeuring$ van$
hoogere$autoriteiten,$na$overlegging$van$den$staat$der$behoefX
ten,$middelen,$ enz.,$ van$ zulk$ eene$gemeente$of$ eenen$persoon$
waarvoor$ men$ hulp$ verlangt.$ Immers$ voor$ den$ eersten$ nood$
zijn$de$particuliere$relatien$altijd$voldoende,$wier$aanwending$
noch$ mag$ noch$ kan$ belemmerd$ worden.$ Met$ regt$ heeft$ men,$
niet$alleen$uit$Z.$Bommel,$maar$ook$uit$Amsterdam$van$wege$de$
Algemeene$Commissie$geklaagd$over$de$onmogelijkheid$eener$
gelijkmatige$ bedeeling,$ en$ aangedrongen$ om$ de$ giften$ aan$ de$
HoofdXCommissiën$ in$ te$ zenden.$ Inderdaad$ hebben$ die$
veelvuldige$ bijzondere$ Commissiën$ ook$ nu$ de$ evenredige$
bedeeling$ zeer$ belemmerd.$ Menigvuldig$ was$ ook$ de$ ontevreX
denheid$ dier$ bijzondere$ Commissiën,$ zoo$ onderling,$ als$ tegen$
de$ HoofdXCommissiën;$ en$ een$ enkele$ maal$ is$ er$ gevaar$ van$
groot$schandaal$geweest,$iets$dat$te$meer$te$bejammeren$ware,$
als$het$tusschen$lieden$ontstond,$die,$zoo$de$een$als$de$ander$de$
publieke$ achting$ genieten$ en$ verdienen.$ Men$ zou$ daarom$
weldoen$den$naijver$daarin$een$weinig$te$onderdrukken,$en$het$
publiek$ zal$ in$ den$ regel$ het$ doelmatigst$ handelen$ met$ zijne$
giften$aan$de$HoofdXCommissiën$toe$te$vertrouwen.$
$
Die$ naijver$ om$ in$ te$ zamelen$wat$men$ kan,$ en$ elkander$ eene$
vlieg$ af$ te$ vangen$ is$ niet$ slechts$ op$ zich$ zelven$ stuitend$ en$
kleingeestig,$ hij$ heeft$ mede$ een$ zeer$ onzedelijke$ strekking,$
want$ hij$ wekt$ de$ begeerte$ naar$ zoo$ gemakkelijk$ eenen$ oogst$
ook$op$waar$geen$grond,$immers$geen$genoegzame,$tot$beroep$
op$de$publieke$weldadigheid$bestaat,$veroorzaakt$ontevredenX
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heid$onder$dezulken$die$er$toe$gedrongen$worden,$wanneer$zij$
niet$ overeenstemmen$ in$ de$ overtuiging$ van$ het$ gepaste$ en$
noodzakelijke,$en$treft$vooral$met$de$grootste$ongelegenheden,$
hen$die$de$meest$kiesche$gevoelens$ te$dien$opzigte$koesteren.$
Wij$kennen$het$voorbeeld$dat$een$predikant$op$eene$gemeente,$
die$hare$armen$zóó$ruim$als$slechts$weinige$kon$onderhouden,$
gedrongen$om,$ gelijk$de$naburige$ gemeente$ een$beroep$op$de$
publieke$ weldadigheid$ te$ doen,$ door$ zijne$ maar$ al$ te$ wel$
gegronde$weigering$ een$ ondragelijk$ lot$ in$ die$ gemeente$ heeft$
gehad,$dat$hij$door$eenen$eenigzins$wanhopigen$stap$ontweken$
is.$Wij$ kennen$ eene$ andere$ gemeente,$ waar$ zich$ ook$ bij$ deze$
gelegenheid$ eene$ Commissie$ opwierp,$ die$ meende$ dat$ hare$
Hoofden$en$Voorgangers$zich$niet$genoeg$beijverden,$—$en$die,$
na$ veel$ te$ gunstige$ resultaten,$ zich$ nader$ niet$ met$ hen$ heeft$
willen$verstaan$om$eene$gelijkmatige$bedeeling$te$bevorderen,$
ofschoon$het$doelmatige$van$het$voor$stel$erkennende.$Dubbel$
moeijelijk$ wordt$ door$ dien$ naijver$ de$ positie$ van$ zulken,$ die$
van$ twee$ zijden$ gedrongen$worden:$ van$ eene$ die$ er$ vóór$ van$
eene$andere$die$er$tegen$is.$$
$
Misbruik$ en$ min$ gepaste$ plaatsing$ der$ giften,$ zijn$ bij$ zulke$
gelegenheden$bezwaarlijk$ geheel$ voor$ te$ komen;$waar$ zij$ niet$
willens$en$wetens$plaats$hebben,$daar$moet$men$de$uitdeelers$
niet$ te$ hard$ beoordeelen,$ die$ inderdaad$ een$ uiterst$ lastigen$
taak$hebben.$Het$is$zoet$ongelukkigen$te$helpen,$minvermogenX
den$ te$ ondersteunen;$ vele$ goedhartige$ menschen,$ —$ en$ dat$
moet$ immers$ een$ uitdeeler$ ook$ zijn,$—$ geven$ uit$ goedhartigX
heid,$ zonder$ scherp$ genoeg$ toe$ te.$ zien$ of$ hunne$ gift$ wel$
geplaatst,$juist$afgemeten$is:$en$toch$is$dit$dure$pligt,$waar$men$
giften$ uitdeelt,$ die$ met$ zoo$ innig$ medelijden,$ zoo$ warme$
menschenliefde$ gegeven,$ en$ met$ zoo$ regt$ geordende$ spaarX
zaamheid$ uitgewonnen$ zijn.$ Altijd$ is$ de$ uitoefening$ der$
weldadigheid$moeijelijk,$als$zij$verstandig$wezen$zal;$maar$zij$is$
dat$ dubbel,$ als$ zij$ uit$ toevertrouwde$ gaven$ geschiedt.$ Onder$
zoo$groote$schare,$uit$lieden$van$allerlei$stempel$zamengesteld,$
als$de$noodlijdenden$bij$den$vloed,$daar$is$vooral$die$goedheid,$
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die$ zwak$ en$ al$ te$ toegevend$ is,$ zeer$ schadelijk.$ Gelijk$ de$
Voorzienigheid$soms$onverbiddelijk$is,$vooral$voor$den$luiaard,$
zoo$ moet$ ook$ hier$ de$ uitdeeler$ op$ zijnen$ tijd$ ten$ minste$
gestreng$kunnen$zijn.$Wie$zal$zulk$een$taak$ligt$achten?$
$
Maar$ geene$ gave$mag$ aangewend$worden$ tegen$ de$ bedoeling$
van$ den$ gever.$ Hoe$ gaarne$ wij$ nu$ ook$ aannemen,$ dat$ misX
plaatste$ goedhartigheid$ soms$ oorzaak$ was$ van$ misplaatste$
giften,$en$men$nergens$uit$ligtzinnigheid$veel$minder$willens$en$
wetens,$ongepast$de$weldadigheid$uitgebreid$heeft,$zoo$hebben$
we$ toch$ weder$ stuitende$ misplaatsingen$ waargenomen.$ Zij$
werd$ergens$zoo$ruim$aangeboden,$dat$verscheidene$gezinnen$
het$ hunne$ eer$ te$ na$ achten,$ haar$ aan$ te$ nemen,$ anderen$ die$
gevoeliger$aan$hunne$beurs$waren$dan$aan$hunne$eer,$verscheX
nen$ dagelijks$ bij$ de$ uitdeelingen,$ terwijl$ hunne$ zonen$ doorX
gaans$ 's$ avonds$ de$ kroeg$ frequenteerden,$ en$ van$ de$ naburige$
markten$beschonken$ te$huis$kwamen.$Er$werd$brood$gehaald,$
door$die$hunne$eigene$tarwe$dorschten,$spek,$door$die$het$aan$
den$balk$hadden$hangen,$hooi,$door$die$hun$eigen$hooi$aan$de$
Commissiën$ verkochten.$ Doorgaans$ ontwaart$ men$ dat$ te$ laat$
om$ er$ de$ Commissiën$ van$ te$ prevenieren,$ of$men$ laat$ het$ om$
schandaal$te$vermijden$en$niet$ongeroepen$anderen$ten$toon$te$
stellen,$ maar$ gewis$ kunnen$ de$ Commissiën$ van$ uitdeeling$
hunne$ informatien$ niet$ te$ scherp$ nemen:$ en$ in$ 't$ algemeen$
dunkt$ ons,$ zou$ men$ de$ uitdeelingen$ wat$ spoediger$ kunnen$
bekrimpen.$Daar$blijft$altijd$nog$te$veel$te$herstellen$over.$
$
Wederom$moet$men$ erkennen,$ dat$ het$ uiterst$moeijelijk$ is$ de$
noodzakelijke$grenslijn$te$trekken,$zoo$in$plaats$als$tijd,$binnen$
welke$men$de$uitoefening$der$weldadigheid$wil$bepalen:$en$het$
is$ onmogelijk$ dat$ er$ niet$ hier$ of$ daar$ worden$ uitgesloten,$
welken$ die$ uitsluiting$ hard$ valt.$ Maar$ men$ schaadt$ hier$
doorgaans$minder$met$wat$meer$gestrengheid$dan$door$te$veel$
vrijgevigheid.$ Zoo$ zouden$wij$ het$meer$ gepast$ hebben$ gevonX
den$zoo$men$de$ rivier$voor$grenslijn$van$ 't$ gebied$der$verpleX
ging$ hadde$ aangenomen.$ Niet$ zonder$ duchtige$ reden$werd$ er$
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van$wege$het$Provinciaal$Gouvernement$op$aan$gedrongen,$de$
buitendijksche$woningen$niet$te$zeer$in$bescherming$te$nemen;$
wij$ spraken$ reeds$ van$ de$ ligtzinnigheid$ en$ het$ steunen$ op$ de$
hulp$ der$weldadigheid$waarmede$ velen$ hunne$ hutten$ buitenX
dijks$opslaan.$Daarom$en$om$nog$andere$ reden$dunkt$het$ons$
min$ gepast$dat$men$de$buitendijks$ gezeten$huisgezinnen$ zelfs$
aan$ gene$ zijde$ van$ den$ vloed$ mede$ in$ de$ verpleging$ opnam,$
ofschoon$we$er$terstond$bijvoegen$dat$die$uitdeeling$er$niet$zoo$
ruim$ en$ niet$ zoo$ langdurig$ zijn$ geweest$ als$ op$ de$ getroffene$
plaatsen.$ Nogtans$ gaf$ het$ kwade$ indrukken;$ want$ tegenover$
hen$ die$ meest$ slechts$ voor$ weinige$ dagen$ hunne$ woningen$
hadden$ behoeven$ te$ verlaten,$ en$ nu$ van$ alles$ wel$ voorzien$
werden,$zaten$er$in$menigte$binnendijks,$wier$woningen$bij$den$
hoogen$waterstand$stroomden$van$het$kwelwater,$waardoor$zij$
hun$voorraad$van$aardappelen$uit$de$kelders$naar$den$zolder,$
in$de$kamers,$ bedsteden$of$ kasten$moesten$bergen,$ en$—alles$
verloren.$Nu$worden$zij$daarbuiten,$die$bij$het$opslaan$hunner$
hutten$ reeds$ op$ die$ hulp$ boogden,$ voorzien$ van$ voedsel,$
brandstof,$kleeding$en$warme$dekens,$—$deze$ontvangen$niets$
buitengewoons.$ Onder$ velen$ zulke$ waarlijk$ mede$ noodlijdenX
den$ trof$ ik$ één$huisgezin$ aan$waar$ geen$plaats$meer$was$ dan$
ééne$ bedstede$ voor$ man,$ vrouw$ en$ vijf$ kinderen,$ wier$ dek$
bestond$ in$ twee$kleine$versleten$dekens,$ in$ een$ander$huisgeX
zin,$was$het$niet$beter$gesteld,$en$tobde$men$met$een$ziekelijk$
kind,$waarvoor$men$geen$kleederen$had$voor$'t$geval$men$door$
den$ vloed$ die$men$ nog$ vreesde$ het$ huis$moest$ verlaten.$Was$
het$ wonder$ —$ want$ zoo$ waren$ er$ meer$ —$ dat$ vele$ zulke$
hulpeloozen$ —$ niet$ slechts$ dachten,$ maar$ 't$ ook$ wel$ zeiden:$
"och!$ ging$ het$ er$ hier$ ook$ maar$ eens$ door!"$ Dat$ is$ meer$
gewenscht$ dan$ men$ weet.$ Het$ is$ mij$ tamelijk$ wel$ mogen$
gelukken,$ dien$ verderfelijken$ indruk$ te$ bestrijden,$ daarin$
geholpen$ door$ bijzondere$ giften$ van$ een$ enkelen$ inwoner$
mijner$ gemeente$den$Heer$D.$ v.$H.$ alsmede$door$eene$gift$mij$
uit$'t$Hage$toegekomen,$zijnde$de$opbrengst$van$eene$verloting$
op$de$naaischool$van$Mej.$M.$S.$oorspronkelijk$voor$de$noodlijX
denden$bestemd,$maar$door$den$ indruk$van$een$schrijven$aan$
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een$geachten$vriend$aldaar,$begreep$men$zijne$gave$beter$dus$
te$plaatsen,$en$men$deed$dat$niet$zonder$de$Commissien$zelven$
daarover$ te$ raadplegen.$ De$ bijzonder$ kiesche$ wijze$ waarop$
men$ in$ alles$ gehandeld$ had,$ drong$ mij$ er$ hier$ openlijk$ en$
dankbaar$gewag$van$te$maken.$Toen$mij$echter$de$raad$gegeven$
werd$een$beroep$op$de$publieke$weldadigheid$ te$doen$met$de$
verzekering$van$medewerking$van$lieden$van$invloed$heb$ik$dat$
geweigerd,$ om$ mijne$ afkeerigheid$ van$ dat$ ongepast$ alarmgeX
schrei$en$om$de$vrijheid$te$behouden,$dit$mijn$gevoelen$rond$en$
open$uit$te$spreken.$
$
Liefst$overal$het$goede$opmerkende$willen$we$eindelijk$aan$de$
Commissie$ van$ Gameren$ de$ eer$ geven,$ dat$ zij$ onder$ de$
bijzondere$ Commissien$ zich$ onderscheiden$ heeft,$ door$ zorg$
ook$ voor$ orde,$ zuinigheid,$ arbeidzaamheid,$ zedelijkheid,$
reinheid$ en$ gezonde$ levenswijze.$ De$ voornaamste$ leden,$ de$
predikant,$ de$ geneesheer,$ en$ de$ onderwijzer$ onderhielden$ in$
hunne$eigene$woningen$weken$lang$een$dertigtal$huisgezinnen,$
besteedden$ daaraan$ veel$ uit$ eigen$middelen,$ leden$ schade$ en$
ongerijf,$ ondervonden$ niet$ altijd$ erkentelijkheid,$ en$ —$
verlangden$ geene$ vergoeding,$ voor$ het$ geene$ de$ watervloed$
hun$bovendien$had$beschadigd.$Zij$was$de$eerste$die$bedankte$
voor$de$ondersteuning$in$voedsel$van$de$HoofdXCommissie$te$Z.$
Bommel,$(den$28en$Maart),$hare$eigene$diakonie$weder$te$werk$
stelde,$ en$ zoovelen$ in$ staat$ waren$ te$ werken$ drong$ om$ door$
eigen$arbeid$ in$hun$onderhoud$te$voorzien;$mild$op$haren$tijd$
was$zij$zuinig$waar$het$kon,$vroeg$niet$onbescheiden$en$kwam$
in$ dankbetooning$ niet$ te$ kort.$ Mogt$ haar$ voorbeeld$ in$ eenige$
gedachtenis$blijven,$maar$bespare$ons$de$Voorzienigheid$om$er$
weder$op$te$wijzen.$
$
Mogten$ vele$ goede$ wenschen,$ bij$ elken$ watervloed$ ontboeX
zemd,$ allen$ die$ tot$ verbetering$ van$ onzen$ toestand$ iets$
vermogen,$ nopen$ de$ handen$ in$ een$ te$ slaan.$ Mogten$ de$
edelaardig$gezinde$Hoofden$onzes$tegenwoordige$Bestuurs$met$
klem$de$hand$ leggen$ aan$ eene$ zaak$die$ in$het$ belang$ van$den$
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welvaart$en$de$zedelijkheid$des$volks$zoo$dringend$verbetering$
behoeft,$ en$ de$ lang$ verwachte$ wet$ op$ de$ waterschappen$18),$
gewis$ niet$ een$ van$ de$ gemakkelijkste$ in$ onze$ dagen,$ door$
hunnen$ ijver$ en$ zorg$ tot$ stand$ komen.$ Mogten$ de$ ruimere$
hulpmiddelen$ die$ wetenschap$ en$ uitvindingen$ ons$ bieden$
gelukkig$ kunnen$ medewerken$ om$ tot$ een$ gewenscht$ doel$ te$
geraken.$Mogt$de$regte$bewustheid$onzer$roeping$op$aarde$en$
ter$ plaatse$ onzer$ woning$ allen$ leeren$ met$ vertrouwen$ op$ de$
hulp$der$Voorzienigheid$het$mogelijke$te$beproeven;$maar$ook$
met$ eerbied$ terug$ te$ wijken,$ waar$ zij$ met$ onweerstaanb're$
kracht$de$grenzen$van$'s$menschen$heerschappij$aanwijst.$Dan$
zal$men$gewis,$ zoo$niet$de$gewenschte,$dan$ toch$de$mogelijke$
verbeteringen$ tot$ stand$ brengen,$ en$ een$ toestand$ verkrijgen,$
waarin$allen$kunnen$berusten.$
$

__________!
$
$ $

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
18)$Zie$Mr.$W.$van$de$Poll$a.$w.$bl.$95.$
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