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VOORBERIGT.

2>, Geschiedenis der Watervloeden aan de Kusten der 
Noordzee, welke den ínhoud der volgende bladen uit
maakt , ie eene vertaling der derde afdeeling van de 
Physische Geschichte der Nordsee-Küste, von f r .  abends*, 
van welker beide eerste afdeelingen vóór twee jaren 
insgelijks eene overzetting, onder den titel van 
Natuurkundige Geschiedenis van de Kusten der Noord* 
zee, in 2 deelen, gedeeltelijk met aanteekeningen van 
den Heer Dr. &• westerhoff vermeerderd, bij den 
uitgever dezes in het licht is verschenen. Daar de 
inhoud en strekking ook van dit gedeelte in dé Foor* 
berigten voor het laatstgenoemde werk ais genoegzaam 
ontwikkeld mogen beschouwd worden, acht ik het 
onnoodig , ter dezer plaatse iets dienaangaande te 
herhalen. Alleen gevoel ik mij verpligt, den lezeren 
te berigten, dat, vermits de Heer abends in het oor* 
spronkelijke werk geene beschrijving van de over- 
strooming van 1826 heeft geleverd, maar desaan-
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gaand» verwijst naar zijnGemählde der Sturmfluthen
von 3. bis 5. Februar Í825 (B1826), ik 
een zoweel mogelijk beknopt
dit in de r ij der volgende beschrijvingen ingelascht 
heb. Eene uitvoerige schets daarvan zoude dit nu 
reeds lijvige boekdeel te veel hebben doen uitdijen, 
en kan ook ais minder noodzakelijk beschouwd wor
den, doordien deze verschrikkelijke gebeurtenis het 
onderwerp van reeds meer dan ¿¿n uitvoerig Neder-  
landsch werk uitmaakt./ 4

Ten opzigte van de vertaling gelieve men in het 
oog te houden , dat ik m ij ook bij dit gedeelte weder 
voornamelijk op getrouwheid heb toegelegd.

Vol vertrouwen, dat dit welgeordend overzigt 
van de veelvuldige9 soms ontzettende Watervloeden, 
welke de zee ook vooral aan ons Vaderland ais 
zoovele rampslagen heeft toegebragt, aan alle bemin
naars der geschiedenis, natuur~ en oudheidkunde 
zeer welkom zal z ijn , wordt dit werk aan het 
Nederlandsch lezend publiek aangeboden; met den 
hartelijken wensch, dat onze dierbare geboortegrond 
nog langen tijd moge verschoond blijven van nieuwe 
rampen, welke nieuwe stof voor een vervolg op de 
onderhavige geschiedenis zouden opleveren »

Groningen,
den Isten November 1837« J. B. W»
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GESCHIEDENIS
DEB.

W A T E R V L O E D E N .

Z e e r  vele, zoowel oudere ais nieuwere, schrijvers ma
ken gewag ran eenen vreesselijken vloed, algemeen be
kend onder den naam van den Cimbriêchen Vloed z 
terwijl velen zich daaromtrent zoo bepaald uitdrukken, 
alsof hunne berigten op de zekerste gronden steunden. 
Volgens eenigen zoude dezelve 340 of 350 jaren, volgens 
anderen eerst 110 of 120 jaar vóór de geboorte van 
CHBISTU8 hebben plaats gegrepen. Deze vloed zoude de 
kusten der Noordzee eene geheel andere gedaante gege
ven hebben en zelfs tot aan de Oostzee zijnen invloed 
hebben doen gevoelen. Men wil, dat Engeland daar
door van Frankrijk, Vlaanderen van Zeeland en 
Scandinavian {Zweden) van Denemarken gescheiden is, 
en dat er toen aanzienlijke streken lands door de-zee 
verzwolgen zijn. Vele. Nederlandeche schrgvers, die 4

1
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2  G E S C H I E D E N I S  D B B
»

daarin door verscheidene Duits che gevolgd zijn, schrij
ven daarenboven nog aan dien vloed het ontstaan der 
hooge veenen toe, alsmede dat men in dezelve boomen 
aantreft. De geweldige orkaan, zeggen zij, wierp de 
hoornen omverre*. 3e zeevloeden bedekten deze met 
slib en plantgewassen (vegetabiliën) van allerlei soort en 
legden zoodoende den grondslag tot het ontstaan der 
veenen. Daar nu de zandgronden, waarop de veenen 
rusten, zich tot 60,100 en meer voeten boven de opper
vlakte der zee verheffen  ̂ zoude de vloed deze verbazende 
hoogte moeten bereikt hebben. Eenigen zgn, wel is 
waar, billijk genoeg om alleen de boomstorting op reke
ning van den storin te stellen, doch anderen daarentegen, 
schrijven zelfs de lage veenen (Marschmoore) *en de daarin 
voorkomende boomen aan den storm en den vloed toe en 
wilden dos denzeifden grond ten zelfden tijde laten ont
staan ei* vergaant -  Heit zal misschien vragen: waar 
vindt men de bronnen, uit welke de berigten wegpns 
dezen vloed geput zgn ?

Wanneer men de zaak met meerdere naauwkeu- 
righeid naspoort, dan ziet men, dal noch Grieksehe, 
noch fíeme ins che schrijversi bepaalde berigten aangaande 
eenen (Umbrüchen vloed hebben nagelaten. Het wei
nige dat zg daaromtrent mededeelen, berust op de* döia- 
tere Sage, dat de Oinèbren doér eeae overstrtaming 
uii hun land verdreven zijn. Reeds* kphohus, die mat 
geveèr 350 jaar vóór csbistws leefde, vermeldt dit, 
gelijk ook de eenigzms latere glitabcwb, zoo alsomwM*»)

1) Geogr. VH. 2.
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berigt. Florus , die in bet begin dep tweede eeuw 
schreef, zegt, bij de vermelding van den Cimbrischen 
oorlog, dat de Cimbriërs, de Teutonen en de Tigu- 
rinen ran de grenzen van Gallië gekomen waren, om 
nieuwe woonplaatsen te zoeken, daar hun land door de 
zee overstroomd geworden wasv). Ongeveer hetzelfde 
berigt Aratus bí arcbllirus l) : »de Celtische volkeren, 
t!ij de Grieken Galliërs genaamd,” zegt hij, »die ¿zich 
op het buitenste strand of op de eilanden der zee had- 
den nedergezet, zgn van dáár verdreven door de over̂ - 
stroomingen van de zee/’ Hierin nu bestaat alles, wat 
men over den Cimbrischen vloed bg de Ouden 'vindt; 
Florus leefde 200 jaar ná het eindè tan den Cimbri- 
sehenoorlog; hg heçft zgn berigt dus diet van tijdge- 
nooten vernomen, maar uit srabo ontleend, en zoodoende 
zoude alles, wat wij van de zaak weten, zich tot de 
weinige regels, welke deze uit efhorus en CLiTARCdus 
aanhaalt, laten -terugbrengen. Vele schrijvers hebben 
zulks op eene onbegrijpelijke wijze over het hoofd‘ge~ 
zien, of strabo was hun onbekend ; zij bepalen derhalve 
den vloed 110 of 120 jaren vóór Christus, omdat de 
nederlaag der Cimbren, en daardoor het einde van den 
Cimbrischen oorlog, 102 jaar vóór ghristus had plaats 
gegrepen.

Het blijkt dus duidelijk, dat wij van den Cimbri
schen vloed eigenlijk niets weten. Het moet derhalve 
de hoogste verwondering barçn, dat .deszelfs wezenlijk 
bestaan zoo algemeen en zoo zeker geloofd wordt; een

1) Florus III. 3. 2) XV.
1*
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4 G E S C H I E D E N I S  DEA

nieuw bewÿs boe ligt geleerden kunnen dwalen en boe 
zij veel zonder nader onderzoek zoo maar ter neder 
schrijven o£ blindelings van anderen overnemen. De 
grootste verbazing moet het wekken, dat zelfs nog nieu- 
were schrÿvers dit gevoelen vast aankleven en daarbg 
den yloed slechts ongeveer eene eeuw vóór onze tijdre
kening stellen l). Had dezelve , zoo laat plaats gegrepen 
en zulke vreesselijke verwoestingen aangerigt, hoe kan 
men zich dan voorstellen, dat ju l iu s  c a e s a r ,  die slechts 
ongeveer 50 jaren later in Gallië on Brittanje verscheen, 
van zulk een gewigtig voorval, ais bet ontslaan van bet 
kanaal tusschen die beide rijken, geen gewag zoude ma
ken ; hoe was het dan mogelijk, dat de kuststreken reeds 
toen weder zoo sterk bevolkt waren; nog meer, hoe 
konde p y t h e a s  reeds 2 of 3 eeuwen vroeger, door 
die zeeëngte varen? Reeds ó ü t h o f f  heeft, in zijne uit
gebreide verhandeling over den Cimbriïchm vloed2), 
bet onjuiste van deze wijze van zien en over het alge
meen van het aannemen van een’ enkelen vloed, zeer 
breedvoerig en goed ontwikkeld. Daarin alleen gaat hij 
te ver, dat hij beweert, dat de vloed niet zulke groote 
veranderingen had kunnen te weeg brengen, omdat geene 
der talrÿke watervloeden, sedert de geboorte van Ch r is 

t u s  plaats gegrepen, dergelijke verwoestingen heeft aan^

J) Zoo als: Engelberts. I. 212. Muyt, Watervloeden. 1. 5. en 
and., zelfs Wiebeking in zijne 4de Abbandl. vom Einflusz 
der Bauwissenschaften auf das Allgem. Wohl. Vergelijk 
von Hoß, I. 313, die, meer juist, een vroeger tijdstip aan« 
neemt,

2) Watervloeden. 1 -  63, 126 -170.
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gerigt. . Hg vermeldt ab zoodapige alleen dan Dollart 
en den Bieeboeeh*); het ongingbem dus, dat ook de 
ondergang van bet eiland Borkum en van het grootste 
gedeelte van Frieeland ook in dit tijdvak valt, waar
door 50 tot 60 vierk. mijlen lands verloren gingen, 
zonder nog eens van de waarscbgnlijk nog grootcre op« 
pervlakten voor de Elbe te gewagen. Hadden nu ook 
al deze vloeden geene plaáts gegrepen, dan leverde 
zulks evenwel nog geenen grond op om te ontkennen, 
dat een vroegere vloed die ontzettende verwoestingen 
had kunnen aanrigten, welke nieuwere schrgvers aan 
denzelven toescbrijven. Onzé aarde levert ontelbare be
wijzen op van oneindig grootere uitwerkselen van bet 
geweld des ontboeiden oceaans. Nog in onzen tijd im
mers heeft de zee ons bare kracht gevoelig genoeg doen 
ondervinden en de landstrook doorgebroken, welke het 
noordelijk gedèelte van Jutland met het zuidelijke ver- 
eenigde, waardoor bet eerste geheel tol een eiland.ge
maakt werd, -  eene gebeurtenis, die voor dat schiereiland 
en zelfs voor geheel Denemarken rgk in gevolgen 
kan zgn.

Een vloèd, zoo ab Duitsehe en Nederlandeehe 
schrgvers denzelven schilderen, kan er niet plaats ge
grepen hebben. Immers, indien de zee zoo verbazend 
boog opge8tnwd. gewerden ware, dan hád zg al de in
woners moeten verdelgen, daar er voor dezen nergens 
redding zoude geweest zgn $ want om 10, 20 eu meet 
mijlen landwaarts in naar de bergen te vlugten, daartoe

1) T. a. p. 22'.
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liet het aandruiscbende élement hun geenen tijd. Zij 
zouden dus naderhand hun land niet meer hebben kun«» 
nen verlaten, want zij bestonden niet meer, En zelfs 
dan nog, wanneer de vloed niet zoo boog gestegen ware, 
maar alleen de aangeslijktë gronden ' en den1 rand der 
oorspronkelijke kust bereikt had, zoude bet water zich, 
na bet doorbreken der duinen, zoo snel over de toen» 
maats van 5 tot 10 mijlen breede oppervlakte verspreid 
hebben, dat er aan geen ontvlugten te denken wasr daar 
bovendien de hoogten, indien dezelve al reeds boston- 
den, te laag waren om tot veilige wijkplaatsen te ver
strekken. Het wezenlijke van de zaak zal misschien 
hierop neêrkomen : dat onderscheidene stormvloeden, en 
welligt daaronder één bijzonder zware, de doinketea, 
welke tot aan dien tijd toe voor het aangèslfjkle land 
ais een veilige schutsmuur tegen de zee gediend had} 
op verschillende plaatsen hebben doorgebroken, ? waar» 
doorde zee vrijen toegang tot bet land verkreeg en 
zich nu bij de hevige stormen, die jaarlijks woedden} 
over den lagen aangeslijkten grond konde uitstorten» 
Vele inwoners hebben waarschÿnlÿk hun graf in de 
golven gevonden : zij, die gespaard bleven, in den eersten 
schrik en terwarring wegens zulk eene ongewone ge
beurtenis niet in staat om zich tegen de golteh in wei? 
ligheid te stellen, zeiden bet land kunateiv geboorte 
vaarwel, om in ver wijdeide ooideh «ieuwe woonplaatsen 
op te zoeken. Wij hebben dit onderwerp reed* éHers 
behandeld *). Of er, en zoo ja, welke veranderingeh er

1) Zie A y end8 , Natuurk, Gesch. van de kusten d. Noord
zee, 1ste dl. 165 en vervolg.
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«tau «loer dezo viesden of .door .oen’ bij uitstek tunaren 
vloed te weeg gebragt zjju, isous ten eéuenmtile onbe
kend; wÿ vreten dus «ok niet, of daardoor' de tl Subsi
ding van JSngtiaH d van bet vasteland veroorzaakt .is,
noch Wanaeer dezelve io -dat geval beeft plaats gegrepen: 
in allen gevalle mag men bet tgdstip dier gebeavteois 
niet later dan vierdehalve eeuw .vdór enae tgdrekéuing 
«tellea, w$l bpuokus reeds van die afscheiding gewag 
-maakt.

Tea uiterste schraal zijn de berigten, vretko de 
«ode kranghea medededen aangaande1 de atermvlotdon, 
die in de eerste dniaend jasen onzer tijdrekening «ie 
basten der Noordzee teisterden« Yan slechts enketen 
vmdt men gevrag gemaakt, en eok over deten verneemt 
men schier niets. Dit is des te meer te bejjaanmret», 
daar er juist, in dit tgdvakdoos de ice mw isnlijke ver
anderingen in de gedaante das lands zullen te weeg ge
bragt zgn. Ook oner 4 » nSaeste látese watervloeden, tot 
aan de 13de eeuw, staat slecht*' weinig, a aegei eckend.

De eerste vloed, von welken de kronijken melding 
maken, zoude in het jaar 833 in  Naerd-Holfomdzijn 
voorgevallen ; mennii, dat toen <ds Zijp« is deoegebm- 
ken en er ongeveer 20 plaatsen tauschen Texel en fVie- 
ringen ten gronde gingen, van welke twisch in zjjne 
kronijk onderscheidene met name opgeeft, waaronder 
zelfs eene stad, Grebbe genaamd. De opgave, dat men 
daarvan nóg in 1678, bg laag water, overblijfselen ont
dekte, vele mensehenlijken, grondvesten van uit
dufrteen bestaande, enz. '), bewijst, dat die gewigtige
i r o * * A » s .
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gebeurtenis Tele eeuwen later moet plaats gegrepen heb
ben. -  In 435 zoude een watervloed in Friesland 6Ö0 
menschen '), en in 516 een dérgelijke aldaar 6,000 
menscben weggeraapt hebben2). -  In 533 of 570 ver« 
oorzaakte een driedaagsche storm uit bet noordwesten 
weder eene overstrooming in Friesland. Het slot van 
koning oldibaldus , staande op het roode* klif, werd door 
den storm geheel en al weggeslagen3). -  In 584 en ver
volgens in 626 werd Friésland door nieuwe hooge vloe
den overstroomd, hetwelk, naar men wil, aan koning 
ADGiLLus aanleiding gegeven beeft om terpen te laten 
opwerpen, die ih tgd van nood tot toevlugtsoorden voor 
menschen on vee zouden kunnen dienen4). -  In het 
jaar 703 zette een ander vloed hetzelfde gewest weder 
onder water5). In 806 vonden 400, volgens anderen 
500, menschen en eene groote menigte vee in Fries
land hun graf in de golven, bij gelegenheid eener 
groote overstrooming. Vele huizen werden vernield, 
alsmede de Hermanaburg, waarop een groot aantal 
menscben eene veilige schuilplaats gezocht hadden, doch 
die dáár allen den dood vonden. In Ezonstad, een 
steedje aan de Lauwer, dreef een stuk van den wal met

1) Harkenroth, Chronyk. Outhof 219.
2) Okke Scarlesj Chronijk. 34. Winsemius, Chroa. 47. Scho

tanus, Chroa. 53. Gabbema,  13. Aan m Outhof m 220«
3) Searlei. 35. Winsemius. 49. Schotanus 54. Gabbemaf 14.

Aanm. Outhof. 222. +Tirischf Kronijk. 14. .
4) Scories. 36. Gabbema (die den vloed in 568 stelt) 15.

Aanm. Outhof. 222. Schotanus. 45.
5) Scarlet. 59« Gabbema. 16. Aanm. Outhof* 241.
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85 buizen weg. Het water bleef den gebeelen winter 
door op bet land staan; hetzelve onderminde de kerk 
en toren te Minnsrtsgo, welke daardoor instortten. Het 
winterkoren werd verwoest en zomerkoren konde niei 
gezaaid worden. Een vreesselijke hongersnood was daar
van bet gevolg1).

Een der zwaarste watervloeden, welke het westelijk 
gedeelte der Nederlanden teisterden, greep, volgens de 
meeste krongken, in 860 plaats. Eenigen -stellen den
zelven in het jaar 889, anderen in 870 en t w is c h  

in ̂ 850. De zee stortte zich door den westelijken mond 
des Rijns met groot geweld over het land uit, stuwde 
tegelijk bet rivierwater terug en veroorzaakte eene alge- 
meene overstrooming van de provincie Holland, bet 
sticht Utrecht en van de Betuwe *2). Vele huizen stort
ten om, ontelbare menscben verloren het leven, de ste
vigste boomen werden van den wortel geslagen en zelfs 
het grootste gedeelte van het toUde woud zonder genade 
ncdergeworpen *); ook zoude daardoor het Huis te Brit- 
ten verwoest en buiten de duinen geraakt zgn. Van 
de,* waarschijnlijk ten gevolge dezer overstrooming ber 
werkstelligde, afleiding van das Rijn door de Lek, 
hebben wij reeds elders gewag 'gemaakt4). In Fries-

1) Scarlee. 62. 63. Gabbema. 17, Aanm. Outhof. 243. Te- 
genw. Staat« XIII. 250. De laatste geeft het jaar 805 op.

2) Zoo heet de streek tusschen Rijn en 'Waal.
3) 'Heda, In vita Hnngarii. ‘Kronijk v. Holland ad 860. 

Hfldfi Junius, c. 8. en meer and. Gabbema. 9-23. Out* 
kof. 245.

4) Arende, Nat. Gesch. v. d. kust. der Noordzee, II. 98.
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tand woedde deie vlo*d zoo verschrikkelijk, dat er 
áldaar,' volgens eeae naauwkeurige opneming, 2,437 
huizen, weggespoeld, en véle roeaschen eu eene groote 
menigte vee omgekomen .zouden zgn ').

Ia bet jaar 900 stdráide bet, volgen» h» a, hevig 
en aanhoudend ; de rivieren traden verre buiten bare 
oevers en bragten eene oveestrooming te weeg, gelijk 
aan den zondvloed *).

In 989 kostte een vloed (volgens bsubb&qbb meer 
dan één) in de Nederlanden aan vele menscben en eene 
nomigte vee bol leven3).

In bet 'jaar 1003 werd Vlaanderen door eenen 
hoogen watervloed overvallen, en wel op dfen laten 
Jung4)«

In 1014 onderging Engeland een groot verlies 
door eene ontzettende overstrooming, welke dea naehte 
na het feest van St. Michiei plaats greep \  vele steden 
werden overstroomd en eene tallooze menigte: menscben 
vond een graf io de golven  ̂ zoo ab de. onde, in  de 
Sakrische taal geschrevene kronijfc van Engeland ver
meldt?)» Op dea ISden Sept. desteUden jaors werden 
ook de Nederlanden overstroomd, welke ramp aan de- 
zelven in de drie volgénde jaren weder te beurt viel,

1) 'Sjoerds, Jaarboeken. II. 30. * Wagenaar, Vaderi. His
torie. II. 58. u. Leeuwen, Watervloed. Voorr. 13« De 
beide eersten stellen dezen vloed in 839.

3) 'Heda, In Rad b. 17« Gabbema. 26» Aanm. Outhof.■ 251.
3) *Dovea, Annal. 70. Outhof. 251.
4) * Meijer, Jaarb. Gabbema. 26. Outhof. 253.
5) Gabbema* 27. Aanm. Outhof. 262.
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waardoor er een groot gedeelte vao bet strand en de 
kusten werd weggespoeld, fösgewas. duurte en sterile 
onder bet vee waren de ongelukkige gevolgen ‘). -  lp 
de jaren 1020 en 1041 verhieven zich wederom der
gelijke vloeden, van welke de eerste dorpen en steden 
in Noord-Friesland vernielde2).

Op den Sdcn November 1042 drong de zee io 
Vlaanderen en Zeeland binnén, en bedolf vele bui
zen, goederen * menscben en vee onder hare golven. Ook 
Holland werd toen door dezelve geteisterd. Zware stort
regens deden in hetzelfde jaar tevens het binnenwater 
opzwellen, waarvan groote overstroomingen bet gevolg 
warra. Bootnra en huizen werden door den storm 
om verre geworpen 3).

In 1066 zonde, naar men wil, de buig Mollum 
aap de Jade, met veel omliggend land door de zee 
verzwolgen zijn4). -  In 107# werd Nordttrand 
door eenen zwaren vloed overstroomd, waardoor 10 
kolken ontstonden, welke in den loop van hetzelfde 
jaar niet weder gedempt konden worden5). -r Vlaan- 
tferen werdin 1086 op nieuw geteisterd'door edneaard-^  
beving, verschrikkelijke stormen en watervloeden *). In 
Denemarken règende bet in den herfst zoo sterk en

1) *Pontanus, Hist. Geldr. 77. Gabbema. 27. Outhof. 252.
2) Heimrtch* 134« Outhof. 252.
3) *De Vries. UI. 142« Gabbema. 28. Quthot.%53.
4) Winkelmann. 13. 123. Hametmann. 28, (die g tea jaar be

paalt). Outhof* 253. Jeverscher Kalender auf lÿQÜ» 52.
5) Heimrich. 134. ;
6) Gabbema, 29. Outhof. 256,
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aanhoudend, dat de velden ais in een meer herschapen 
schenen, waarop men met schuitjes rondvoer, om de 
boven het water uitstekende korenaren af te sneden; 
daarentegen had er in de lente en zomer eene buiten
gewone schraalheid en hitte geheerscht. Men wil, dat 
eene dêrgelrjke droogte des zomers en ovértolligheid van 
regen in den herfst aldaar 7, volgens anderen 9, ach
tereenvolgende jaren geheerscht hééft, waardoor zulk een 
hongersnood zoude veroorzaakt zgn, dat het grootste ge
deelte der inwoners, en zelfs koning o l a n s ,  van . honger 
omkwam '). Ook Noord~Frietland werd in 1094 door 
eene zware overstrooming bezocht ').

In bet jaar 1099, op Martini, zette de zee een 
groot gedeelte van Engeland onder water en beroofde 
eene ontelbare menigte menscben van het leven. De 
landen van graaf Go d w i n  van Kent werden met het 
zand der zee overdekt; naar men wil bestaan die bm~ 
den nfog in de onder den naam van het Godtoinzand 
bekende zandplaten, aan de zuidzijde van den mond der 
Theems gelegen3). -  Op den 3den November 1100 liep
Vlaanderen weder onder. In 1108 viel dit land het-/
zelfde lot andermaal te beurt, waardoor vele inwoners 
genoopt werden om naar Engeland uit te wijken4). -  
In 1114 rees de Hever buitengemeen hoog, brak de

1) *Saxo Gram. 222 en and. Kurz. I. 2*
2) Heimrich. 134. J
3) Gabbema. 29. Aanm volgens de oudeSass.- Chronik.. 207* 

♦De Frtee. III. 229. Outhof. 257.
4) Gabbema. 29. 30. ' Outhof. 257, 'De Vriee. III. 981.

D ig itiz e d  by K jO O Q le



lot 1158} W AT 18

dijken door eu spoelde de kapel op Èteve bg Gording 
weg ‘). -  Tien jaren later grepen er zware vloeden, 
vooral in Zeeland, plaats. In het daarop volgend jaar 
werd ook Engeland overstroomd, waarbij vele dorpen 
ten gronde gingen en derzelver inwoners het leven ver
loren ;).

. Tn den nacht van den 2den October 1134 drong 
de zee Vlaanderen binnen, a)les, dorpen, burgen eu 
kerken, verwoestende. Drie der graafschappen, fVale- 
crae, JValee en Brebant, zouden daardoor van alle 
menscben en vee beroofd geworden zgn3). -  In 1135 
of 36 liep een groot gedeelte van Vlaanderen, Bolland 
en Friesland onder, waarbij vele menscben en vee 
omkwamen. Volgens bobb&t, abt van Gemblour ,  een’ 
tijdgenoot, werd een stuk van Vlaanderen met 4®*zelfs 
bewoners door de zee verzwolgen. Waarschjjnlgk was 
bet een algemeene vloed, die zich ook over OosU-Friee- 
landy Oldenburg en verder uitstrekte, daar, volgens 
detlev’s kronijk van Dithirfareen, ook de landen aan 
de Elbe overstroomd werden4).

In het jaar. 1158 stak er. oen hevige storm op, die 
kerken en buizen omverre wierp en eene zware over
strooming te weeg bragt, waarin eene menigte menschen 
en vee bet leven .verloor. Deze vloed schijnt de om~

1) *v, Eynd, Zeeuwsche Kroru *Sass. C hr, 229. Gabbemv. 30¿
Outhof. 259.

3) *Meijeru8, A d nal. FJandr. .Y. * Siegeber t. Gabbema. 32.
Outhof. 259.

3) *Meijer us. *Siegebert, Gabbema• 32. Outhof. 259.
4) Kusz. I. 6. t
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stréken van de Elbe,benetêns Holstein en Sleeswijk te 
hebben' overstroomd , dear alleen Albertus stapeitsis 
(albert van Stade), die eene eeuw later leefde, en 
tWéé andere kronijksohrifvers' in Denemarken, uit het* 
zelfde tgdperk, van dénzeFveñ gewag maken f).

In 1164 greep de groote St. Juliana *s vloed 
pïaalà:, dié al het kustenland aan de Wezer, tot 12 
ïèijlen diep landwaarts in, onder * het xoni water bedolf. 
Deze overstrooming eene der vreesselijksle en meest 
algemeen treffende ; de berigten dienaangaande zgn even
wel xeer schraal,' niettegenstaande onderscheidene tgd- 
genooten van dexelve gewagen. De meesten stellen haar 
Op den 16den Febrnarij, hetwelk ook met den naam
dag der Heilige overeenkomt, doch sunius doet dezelve 
óp de¿> 9den Januari) plaats grijpen. In het duistere 
van den nacht verhief zich de xee plotseling, opgeruid 
doör oederi woedenden storm, door bliksem eü donder 
vergetéld, overstroomde alle dijken en dammen en Ven* 
spreidde zich lichtsnel over Friesland, het Land Ha■* 
dein en over de lage draslanden aan de Elbe en Wexer. 
d Hoe, vele rijken en aanzienlijken,” spréékt helboicd, 
prediker te Bosaui niet verre van Lübeck, welke ten 
dien tíjde leefde, »die des avonds nog vrolijk en blij 
ter neder zaten, werden niet eensklaps door de binnen« 
bruisende golven verrast 1” -  »Nooit,”  zégt emmius, 
»werd Friesland door zulk eene schrikbarende over
strooming geteisterd ; ongeloofelijk groot is het aantal 
menschen, *t welk daarin den dood vond; men schat 

$

1) Aib. Stad. Chroa. 191. Heimrich* 134« Kus*. I. 7.
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hetzelve op honderdduizend. De verwoestingen strekten 
zich over het geheele gewest u it, overal. werden de, 
buizen ónotiverm geworpen, terwgl er veel land door de 
zee verzwolgen werd l ) ” Ontwijfelbaar ging reeds door 
dezen vloed een gedeelte van Friesland ten gronde* 
Het opgegeven getal der daarbij omgekomene menscben, 
al verdeelt men hetzélvê ook oyer de geheele kustenr 
streek, zal sterk overdreven zgn*

Even zoo algemeen verspreidde zich ook de A l
lerheiligen- vloed van 1170, de eerste bekende van 
dien naam. Dezelve moet zich over de geheele kust 
uitgestrekt hebben. Doch de Nederlanden, vooral 
Friesland, werden bet felste door denzelven geteisterd. 
De zee liep niet alleen over de dijken, maar op vele 
plaatsen zelfs over de duinen, wierp huizen, burgen en 
dorpen omverre en rigtte eené vreesselijke verwoesting 
onder menschen en vee aan; meer nog evenwel, leed 
het land zelf. Geheele landstreken scheurde de zee van 
een, woelde diep tusschen dezelven in of herschiep ze 
in eilanden. Men wil, dat al bet land in Friesland 
tusschen Texel 'en Medemhlik ten westen en Stavoren 
ten oosten, daardoor verloren ging en Texel en tFie-

I) Alb. Stad. 192, die onder beo, welke in de golven den 
dood vonden, ook Rtchbertus9 advokaat te Stade, op
noemt, van wiens bloeder de heeren van Hazeldorf af
standen. — *Helwodi Chron. Slav. II. c. 1. Hetmrich. 
134, die den vloed op den I6den Febr. 1162 stelt. Em- 
mius. 110. Schotanus. 95. Gabbema. 33. Outhof. 260. 
Kusz. I. 8.
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ringen eilanden géwordén zgn1)« Bet zeewater klotste 
fegen de muren yan Utrecht en hield aldaar eenen 
tgd lang ebbe en vloed, zoodatmen er den kabeljaauw 
met netten ving. Zeeland en Vlaanderen leden ins
gelijks veel3).

De groote voorraad van sneeuw, laat gesmolten, 
dééd in de maand Md des jaars 1173 de rivieren 
uitermate hoog opzwellen, die, buiten hare oevers tre
dende , Holland en Utrecht overstroomden. Daarbij 
verhief er zich op den lOden en llden  Mei een ver- 
schrikkelgke storm, die het zeewater in de rivieren op
joeg en in de beide genoemde provinciën eene vreesselijke 
overstrooming veroorzaakte. Alles stond onder water; de 
menschen zochten /eene schuilplaats op de daken hunner 
woningen, doch velen kwamen om; dríe dagen lang 
woedde de storm en eerst nadat deze zich gelegd had, 
begon het water weder af te loopen. De geest van dien 
tgd merkte daarin een strafgerigt van God op, dewijl 
kort te voren de heilige Sakramenten uit twee kerken 
te Utrecht weggeroofd waren. In Vlaanderen brak 
de dijk hg Damme door, zoo ais scbxvebos op eene 
oude kaart vond aangeteekend3). -  Yan eene even zoo 
groote overstrooming maakt de Hollandsche Kronijk

1) Het laatste greep waarschijnlijk vroeger« het eerste later 
plaats. Vergelijk Arends, Nat. Gesch. van de kasten 
der Noordzee» II. 131.

2) Gabbema, 37, door wien eene groote menigte geschied
schrijvers wordt aangehaald, die van dezen vloed gewa
gen. Outhof. 265. Heimrtch. 134. Kvez. I. 8.

3) Beschrijv. van Ond-Bataviën. 210. Gabbema. 45, volgens 
Beka, de Egmonder Kronijk en and. Outhof. 276.
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gewag op het jaar 1174 l). -  W il l ia m  l it t l e  gewaagt, 
in zgne Kronijk van Engeland, van eenen watervloed, 
die op den 7den January 1176 Holland overstroomde, 
de dijken doorbrak en al bet vee en de menscben in 
zijne golven den dood deed vinden, voor zoo verre men 
dien niet op boomen en buizen ontvlugt was. Ook 
0UBE5H0VBK maakt melding van dien ’ vloed in zijne 
»Gimbrische Oudheden” 2). -  S chotahüs  geeft berigt om
trent eene groote overstrooming Van Holland in bet jaar 
1177, waardoor de uitwatering des Rijns by Katwijk 
met zand opgevuld werd3). C a lv isiu s  maakt insgelijks 
melding van dezelve4). Veelligt hebben al déze be
rigten betrekking op de overstroomingen van 1170 en 
1173. -  Een driedaagsche storm uit het noordwesten 
joeg in 1181 eenen boogen vloed over Friesland, waar
bij op den 19den December de dijken bij het steedje Út
gong ¡ aan de Middelzee, doorbraken5).

In 1187 werden dé oostelijke streken door eenen 
boogen vloed overstroomd. Toen zag men kinderen in 
wiegen, bakken en vaten, meer bejaarden op huisbalken 
ronddrijven en in afgelegene oorden aanlanden6). - Een 
op den lOden Oetober 1195 opgestoken storm rukte 
geheele wouden omverre7). -  In bet volgende jaar woed
den er hevige stormen, waardoor de aangeslijkte landen

1) Gabbema* 52, Outhof ■ 278«
2) Gabbema. 53. O u th o f278.
3) Kronijk. 98. 4 4} *CfaronoL 717. Outhof\ 279.
5) Scaries. 102. 6) Heimlich. 134. *Saxe„ Kusz. I. 9«
7) Kusz, t. a. p.
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sterk beschadigd werden ‘). -  In hel jaar 1200 werd 
Friesland door een9 watervloed overstroomd, die in 9t 
bijzonder de stréken van Aê Middelzee of het Boorne 
tot qan Tzerkwest zoo zeer verwoestte, dat de land
eigenaars aldaar buiten staat wturen de dijken te her-* 
stellen?). -  Ook io 1204 werden alle aangeslijkte 
(Marsch-) landen overstroomd , waarbij ontelbaar vele 
mensehen en vee het leven inschoten3), doch vermbedelijk 
trof die Qverstroomiug allem de streken aan de Elbe 
en verder noonlwaarts op, daar de Nederlandeche 
schrgvers van dezelve geen gewag maken, evenmin ala 
van eenen vloed, welke in het jaar 1209 het Olden-  
lurgfche onder water zette4). -  Schotland werd in 
1210 zeer geteisterd door eenen vloed, die de rivieren 
Tay en Abound buiten hare oevers deed treden, de 
stad Pérth voor het grootste gedeelte verwoestte en eene 
menigte mensehen en Vee van het leven beroofde. Zella 
koning w il l ia m  ontsnapte met groote moeite in eene 
boot aan bet gevaar, doch zgn zoon, benevens diens 
oppaster en 31 persoden van den hofstoet verdron
ken 5).

In 1212 l a a t  db v &ibs 6) a lle e n  in  Noord+HoUand

1) Hemrich, 134.
2) 4Worp. v. Thabor. III. 17. Gabbema. 64. Aanm. Out- 

hof. 281.
3) Kusz. I. 10 , volgens Boet tus, Hoijer, Bolten en Saxe, 

Heimrich. 135.
4) Winkelman, Sax. Westp. 1. 1« c. 3. § 45. Outhof. 283.
5) Outhof \ 283. volgens de Vries, Kronijk. III. 493.
6) "Kronijk. Outhof 284.
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36,000 menscben hun graf in de golven vinden; 
BEIJEJL ‘) vergroot dit getal zelfs tot 60,000, zonder 
zijne bronnen aan te wijzen; andere werken maken 
niet eens gewag van eenen vloed in dit jaar. Het is 
dus té vermoeden, dat de krongkschrijver een verkeerd 
jaar heeft opgegeven. Dat Friesland ten dien tijde 
bij herhaling overstroomd werd, blijkt uit sibr. leo's 
»Levens van de abten van Lidlum ” dewijl dit klooster 
om die reden in 1212, volgens anderen, in 1234, verder 
landwaarts in verplaatst geworden is l). -  Vlaanderen 
geraakte in het jaar 1214 in grooten nood door eenen 
vloed, welke het land vier mglen landwaarts in over
stroomde, en overal groote verwoestingen aanrigtte, vooral 
in Brugge, doch ook in andere steden, waarbij eene 
menigte menschen en vee omkwam *).

Volgens de berigten van h e im r ic h  en anderen, 
werden al de mar/cA-streken in 1216 door eenen ver- 
schrikkelijke» vloed overstroomd, die in Eider stadt, 
Dithmarsen en Nordstrand ongeveer 10,000 menscben 
deed verdrinken. Helgoland werd daardoor nog klei
ne* in omvang. Nacksand, een aanzienlijk woud in 
de omstreken van het tegenwoordige wad bij Bom, al
waar thans nog eene zandbank dien naam draagt, werd 
in dezen vloed verwoest. Bg Bremen en in de aan
grenzende gewesten verloren 20,000 menschen het leven,

1) Neérl. 'Watersnood. 61«
2) Searlei. 103. Gabbema. 55. Aanm. Outhof. 264.
3) Gabbema. 55, volgens Meijer en de Smet. Outhof. 284.

2*
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volgens berig t a ltbans ta n  den kanonik  w o l te r  van
Bremen l).

Rustringen werd op den 17den November 1218 
door eenen schjrikbarenden vloed overvallen, welke door 
.de doorbraak van de Slijher zijl aan de Jade ontstaan 
zoude zijn. De zee stortte zich heinde en verre over 
velden en dorpen vit, vernielde bet slot Jade!ehe, de 
dorpen Wwrdelehe en Aides sen ¡ verzwolg denelver lan
derijen en bet geheele land bíj den Hoben en deed den 
boezem der Jade ontstaan. Oost-Friesland werd tevens 
door dezen vloed gétrofien, zonder dat er van schade 
aldaar melding wordt gemaakt ')• Ook Duitscbe en 
Deensche schrijvers maken gewag van eenen vloed in 

. dit jaarj het is mogelijk, dat zij 1216 xpet 1218 ver
wisselen3), hetwelk ook met wolter’s opgave van het 
groote verlies aan menschen beter overeenstemt«

In het jaar 1219 greep de Marcellus-vloed in 
Friesland plaats, over welken emmius uitvoerige berig- 
ten mededeelt. Nadat men reeds eenige dagen achtereen 
eenen sterken zuidwesten wind had gehad, die de zee 
ais *t ware het onderste boven woelde, ving dezelve op 
den 16den January, ten tijde van de volle maan, des 
middçrnachts, nog heviger aan te woeden en joeg, on
der sterke hagelbuijen, het water des oceaans tegen de

1) WolLy Chron. Brem. 56. Heimrich, 135. *Boël. 68. 
DankwertA. 76, Kusz. I. 10. Gabbema. 56. Outkof. 284.

2) Hamelman. 18.119. Winkelman, Chron. 13 *Diens Saxo 
Wesip. Outkof. 284.

3) Heimrich. 135. Kusz. I. 11, naar Hamsford. 235. Fragm. 
de Fris. Chron. Luneb.
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kusten van Friesland op en over alle dgken heen; doch 
teen nu de wid weste- door den noord westen-wind verván* 
gen wérd, die den eersteB in hevigheid nog overtrof, fees 
bet water, in plaats van bg bet begin der ebbe le. val* 

'leo, al hooger en beoger en hield den geheelen nacht 
aan, ¿ich over Friesland in al zijne uitgestrektheid te 
verspreiden, waardoor dit gebeele gewest in de: diepste 
'ellende gedompeld werd. De aanbrekende morgen le* 
verde een ontzettend tafereel voor het oog op :, overal 
zag men mensehen, vee, huizen, stallen, hooi- en stroo* 
bergen en allerlei buisgeraad op het water rooddobbe* 
ren; vele mensehen ook ontwaarde men, in de hoop 
van hun leven te redden, op stukken van daken, zol* 
ders, plankkettingen, op hout, hooi of stroo, kortom, 
op alles wat hun slechts toegevoerd werd, ais op cèn 
wrak her- en derwaarts drijven; velen zag men in de 
toppen der boomen bangen of op de daken van hoogé 
huizen, welke den vloed nog weêrsfand hadden gebe* 
den, schrijlings zitten. De wind, welke bij het aanbre~ 
ken van den dag weder naar het zuidwesten schoot, dreef 
de ongel tikkigen zeewaarts héén,, alwaar tg allen hun 
graf zouden gevonden hebben, ware niet de wind weldra 
weder naar het noordoosten geloopen. Máár nadat nu 
de zee eerst weder binnen hare perken was teruggetre
den, vertoonde zich de beklagenswaardige verandering, 
welke het land ondergaan had: alle dgken waren ver
nield en geslecht, de dorpen met derzelver bewoners 
overal ten gronde gegaan of jammerlijk verwoest, de 
huizen omverre geworpen, de meubelen brinde en verre 
verstrooid, kloosters en kerken inr menigte ingestort} het
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ree, groot en klein, verzwolgen; Tolgens eenigen een 
getal Tan 100,000menschen verdronken, terwijl alles 
met stukken en overblijfselen Tan verwoeste voorwerpen 
en met lijken wás opgeTnld. Deze schrikbarende ge
beurtenis maakte zulk eenen indruk op bet volk, dat 
men nog Tele jaren lang bij elkep stormvloed plagt te 
zeggen: »it bet bij Marcellus nin lijken” (dezelve is bg 
den Marcellus-vloed niet te vergelijken). -  Emo, abt 
van IVittewierum, in Groningerland, die ten tijde van 
die overstrooming leefde en van dezelve in zijne krongk 
gewag maakt, noémfc baar Juliana’* vloed, volgens 
welken náám dezelve op den 16den Februarg zoude 
moeten zgn voorgevallen *).

Reeds in het volgende jaar had Friesland weder 
eene dergelijke zware overstrooming door te staan, die 
evenwel minder mensehen en vee wegrukte, daar er van 
bet laatstgenoemde niet veel overig gebleven was, en de 
eersten, door de droevige ondervinding voorzigtiger ge* 
maakt, zich roet hunne have en goed naar hooger lig
gende streken begeven hadden. Desniettegenstaande 
schoten evenwel vele duizende menschen bet leven 
daarbij in'*). -  Doch, alsof zulks nog niet genoeg 
waré, joeg korten tgd daarna, den 24sten February 
1221, de zuid westewind, met buitengemeene hevigheid 
woedende, de zee weder övèr bet ongelukkige land, die 
daar alles, zegt bho, wat tegenstand bood, omverre

1) Emmius. 126. Schotanus. 106. Winsemius. 157. *Matth.
‘ Ann. Gabbema. 57. Outkof. 289. v. Leeuwen. Voorr. 31.

2) JStiuu* 129. 'MattJu Annal. Gibbesia. 55. Outhof. 998.
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wierp. Wel liep het water van de beoger figgende 
streken spoedig weder weg, doch op de lage plaatsen 
bleef hetzelve langen t§d staan. Op deze overstrooming 
volgde eene groote dorheid. De geheet met zoutdeelen 
doortrokken grond bragt niets voort. Op den 18den 
September verspreidde de zee sich andermaal over bet 
nog door geene dijken weder beschermde kustlandk). 
Voorts kwam er in January des volgenden jaars op nieuw 
een watervloed, in welken, of in een’ der vroegeren, 
E  z on$ ta d aan de Lauwer, eene zeer sterke stad, met 
al harè gebouwen ten gronde ging, benevens eenige 
burgers aan de Middelzee en het .stadje ff*ariena in 
Qostergo. Welige akkers werden in waterplassen en 
^modderpoelen herschapen en uitgebreide streken lands 
tusschen Friesland en Noord-Holland door de zee ver*- 
zwolgen *). -* In 1223 greep er aldaar, naar men wil, 
weder eene overstrooming plaats, welke het grootste 
gedeelte des lands trof. De baren rolden zoo boog ah 
kerken, terwijl er 2,000: mensehen verdronken3). -  
Berirga 4) spreekt van eenen zwaren vloed, díe in 1224 
Friesland overstroomde, 10,000 mensehen deed omko~ 
mm, benevens al bet vee, dat nog door de vorige over*- 
stroomingen gespaard was* Oüthof vermoedt, dat men

1) Emm. t  a. p. Schotanus. 106, 107. ♦Matth. Ann. 'W orp.
v. Thab. 124. Gabbema. 66. Outhof. 293«

2) Emm. 131. Schot. 107. Gabb. 69. Aanm» Outhof. 295.
Volgens Corn. Staur. en Scarles ging Wartena eerst in 
1230 verloren.

3) Gabbema, volgens De Fris. gest. Outhof. 305..
4) Kronijk. 107. Outhof. 306. '
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daaronder eepen yroegeren watervloed moet verstaan* 
hetwelk misschien ook het geval zal zijn met dien van 
1227, van welken bif gabbema gewag gemaakt wordtl). 
-  In 1225 viel er in Oost-Friesland zulk een sterke 
regen, ais men nog nooit beleefd had } al het lage land 
liep daardoor onder water en wel 2,000 mensehen, be
halve veel vee, verdronken2). Deze regen moet zich 
verre over DmUtchland uitgestrekt hebben, daar meiboom 
in zijne »Chron. Magdeburg.3),” van denzelven gewa
gende, zegt: »ten zelfden tijde openden zich de sluizen 
des hemels en veroorzaakten in Hiwelgerode zulk eene 
overstrooming, dat verscheidene steden en dorpen, zoo 
ais: Womeldeêhurg, Islebe (.E  is leben), S ebur g en de 
omliggende streken onder water gezet werden ; vele men
schen, die op boomen eene schuilplaats gezocht hadden, 
stortten met dezelve in het water en verdronken.” -  
Volgens de Friesche kronijk kwam daarbij nog een groote 
watervloed, welke aanzienlijke schade te weeg bragt en 
het zoo even opgegeven getal mensehen van het leven 
beroofde4).

Onderscheidene werken gewagen van eenen grooten 
watervloed, welke op den 17den February 1230 zoude 
voorgevallen zijn. Dezelve trof voornamelijk Frisland  
en dompelde dit gewest in diepe ellende, daar eene 
ontelbare menigte mensehen eñ vee daarbij omkwam.

1) pi. 70, naar Mutius, Herk. d. Ou i tachen. Outhof. 306*
2). Beninga, Kronijk, 107.
3) Outhof. 307.
4) ♦Kron. der Fresen 43. Outhof 307. ¡
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Het water steeg zoo hoog, dat men voor den ondergang 
yan het gebeele land beducht wa9, hetwelk ook zonder 
twgfel voor een gedeelte werkelijk verloren ging *). Vol
gens eenigen zonde bet stadje W ar Ima eerst in deze 
overstrooming grootslendeels verwoest en deszelfs lande
rijen lager en moerassig geworden zgn. De daadzaken 
evenwel* die bosteau, corn, staokiensis en andere schrÿ- 
vers nopens dezen, vloed vermelden, het verdrinken, 
onder anderen, van 100,000 mensehen, moeten tot vroe*- 
ger voorgevallene overstroomingen betrekkelijk zjjn, in 
bet bijzonder, tot die van 1219 en 1222; beninqa bezigt 
zelfs bg de bescbrgving van dien vloed dezelfde woorden, 
met welke helmond in zijne b Chronic« S k  von. "melding 
maakt van dien van 1164 i). -  In hetzelfde jaar heerschte 
èr in de oostelgke wiarocA-streken eene groote sterfte 
onder de mensehen en het vee, hetwelk heimrich ais 
een gevolg vain den watersnood beschouwt. De vries 
zegt nog, dat er na deze overstrooming vele wolven ten 
voorschijn kwamen, die des nachts de Igken uit de gra
ven haalden3). * W inkelman maakt gewag van eenen 
watervloed, welke in 1232 in het Oldenburgsehe plaats 
greep 4), en bEninca van eenen in het jaar 1233, welken 
hij den dood van weder 100,000 menschen ten laste

1) Zie: -4renefe,Natuurk. Gesch. van dè kusten der Noordzee, 
H. 152.

2) Sc aries. 113. 114. Winsemius. 163. Beninga. ip8. Gab
bema. 70. Outhof. 307. 'De Vries, Kron. III. 553. Heim- 
rich. 139. Botten. IV. 112. Kusz. L 12.

3) Heimrich, Kusz, de Vries, t. a. p.
4) *Sax. Westph. I. c. 3. S 45. . Outhof. 310.
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le gt). Het arme Friesland zónde volgens deze opgaren 
in een kort tijdvak rah' slechts iö  jaren 400,000 men
schen door het water hebben rerloren, iets meer dan 
misschien de geheele bevolking zal bedragen hebben.

In 1237 kwam er eën verschrikkelijke watervloed 
over Friesland, zoo ais wiksemius volgens oude aantee- 
keningen berigt. Tevens zegt bg, ingevolge eene oude 
kronijk, dat daardoor eene burg met al de aan het 
klooster Ludingakerk toebehoorende landerijen, tusscben 
Dijkshome (Dijkshoorn) -  hetwelk niet verre van Har* 
Ungen gelegen was -  en Texel verzonken is. Deze 
overstrooming zoude door de rivieren veroorzaakt zgn. 
Nadat de in het eerst westelijke wind zich naar het zui~ 
den, en vervolgens naar het zuidoosten gewend had, 
zouden de IJssel, het Ylie en andere kanalen zoodanig 
buiten deraelver oevers, getreden zgn, dat bet grootste 
gedeelte van Friesland daardoor onder water gezei werd, 
vooral fFesierga en de Landen van Halkama, tusschen 
Har Ungen eu Texel. -  Toen het water weder wegge*» 
loopen was, vodden de bewoners van den rivieroever in 
de achtergeblevene slib . op: bet land vele zalm en andere 
hun onbekende, slechts in zoet water levende visschen2)» 
Deze overstrooming door rivierwater is de eenige in hare 
soort, die men in Friesland kent.

In 1238 zoude bg een* hoogen vloed een groot, 
kerspel met deszelfs dorpen, op het eiland Holleri- 
sand ) thans eene zandbank bij Röm , door de zee

1) Kron. 118. Outhof. 311.
2) Winsemius. 166. Gabbema. 73. Aftnm. Outhof. 311.
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verzwolgen lijn *). -  Men wil, dat in het Oldenburg- 
sche in het jaar 1242 pok eene overstrooming plaats 
gegrepen beeft *). -  In * November 124Q verspreidde 
de xee zich over Friesland en over al de oostwaarts 
van dáár gelegene landen tot aan de Wezcr. Sedert 
Pinksteren '1245 was die vloed door zware stortregens 
voorafgegaan en deze, gedurende drie winters achtereen, 
door langdurige vorst, zoodat het land niet op den 
juisten tijd bearbeid en in het zaad gebragt konde 
worden, en hel gezaaide door den onophoudefijken regen 
bedorven werd. Volgens dé Wtttewterummer jaár- 
boeken, was de zoo even bedoelde een zeer zware vloed; 
vele menschen vonden in denzelven hun graf, anderen 
kwamen bg den zeedijk aandrijven en reddedeü zich 
aldaar met moeite. De Rastedter Kronijk berigt, dat 
men zeidë, dat er in dezen vloed duizendmaal duizend 
menschen in Friesland omgekomen waren 3). ' Zoo 
verkwistend met menschenlevens was toch w el1 geen 
vroeger of later jaarboekschrijver. <

Een zeer groote watervloed overstroomde in 1248 
Vlaanderen, Zeeland, Holland, West-  en Oost~Fries-

1) Dankwerth. 76. Ktisi. I. 14. Deze vermoedt, dat men 
1230 zal -moeten lezen.

2) Volgens Winkelman'8 Aanteek.Cbron. 14.
3) Emmius. 147. Schotanus. 127. Gabbema. 75* Aanm. Out

hof. 312. DeZe laatste stelt den vloed, Emmius aanha
lende, in het jaar 1242, hoewel men hij dezen onmiddel
lijk na de vermelding van die overstrooming leest: 
tAnno eodem, qui fuit MCCXLVL” enz. Zoo laat bit 
ook verkeerdelijk Schotanus zeggen, dat dezelve in 1245 
plaats greep.
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landj Oldenburg en de landen aan de Elbe. Emmus. 
berigt dienaangaande, dat ei: wch op den 19den No-! 
Tember een schrikbarende stormwind verhief, die eerst 
uit het noordoosten waaide,' toen naar het westen uit
schoot, vervolgens naar het noordwest ten noorden, ein
delek weder naar het noorden omliep en de zee hoog over 
de dijken heenstuwde, waarbij ten deele deze niei alleen, 
maar ook zella de binnendijken aan den Delft, in Hun- 
zingo\ en Fivelingo, verwoest werden ■). A lb. stadensis, 

een ooggetuige, stelt dezen vloed op den dag der Onnoozele 
Kinderen (nocte puerorum), dus op den 28sten Decem
ber, en zegt, dat er in denzelven vele mensehen.aan de 
beide oevers der Elbe verdronken. Een kerspel aan 
den westkant van Röm, met een bosch, werd' in dezen 
vloed door de zee verwoest2).

Ijleeds in het volgende jaar werd Friesland wederom, 
door denzelfden ramp getroffen y het eerst in den aan
vang des jaars en vervolgens op den 12den February* 
De tweede vloed duurde, doordien de npordwestewind

1) Gabbema en Outhof houden die rivier voor de Fivel9 
welke in de Eems, bij Delfzijl, uitwatert ; men zal daar
onder evenwel derzelver noordelijken arm te verstaan 
hebben, die zich door den toen reeds verzanden en be
dijkten boezem ontlastte, welke rasselten Hunzingo en 
Fivelingo laga).

2) *M. Stoke, Rijmkron. 62. Alb» Stad• Chron. 230. Em
mi us. 150. Winkelman, Sax. Westp. 410. Dankmerth* 76. 
Gabbema* 77. Outhof* 314.

o) Vergelijk; A r ends, NaUinrk. Gesch. van de kusten der 
Noordzee, II. 178.
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langer aanhield en de dijken nog niet weder hetsteld 
waren, eenige dagen en joeg het water buitengemeen 
▼erre in het land op. De droógte in den daaropvol
gende« zomer veroorzaakte op de met zoutdeelen be
zwangerde velden een volkomen misgewas; hongersnood 
was het gevolg hiervan, waardoor toen de pest ontstond, 
die eerst bet vee in ontelbare menigte wegrnkte cn 
daarna ook op eene ontzettendé wijze onder de men- 
sehen woedde. De overstrooming schijnt zich tot Fries
land bepaald te hebben; de TVier a mirier jaarboeken ') 
maken geen gewag van dezelve, maar vermelden 
alleen eenen woedenden storm uit het westen, iii 
bet begin des jaars, die de daken van de huizen wierp 
en zelfs vele nieuwe huizen tot op den grond wegsloeg. 
Overal klonken de nood- en jammerkreten van onge- 
lukkigen door den duisteren nacht, welke eensklaps, 
voor een oogenblik, door een verblindend licht ver
helderd werd *).

Een brokstuk van eene oude FriesGhe Kronijk be
rigt op het jaar 1250, dat de zee dit gewest toen 
groots schade berokkende, zoowel aan de kust, ais 
verder landwaarts in bij de groote meren, alsmede bg 
Harlingen, Stavoren, tusschen deze stad en Enkhui- 
zen\ gelijk Ook bij Kampen, tot waartoe ten dien tijde 
alles nóg land was. Ook m. paris 3) gewaagt, ïn zgne 
Geschiedenis van Frankrijk , van dezen vloed, door

1) De abdij Wittewierum of Wier um lag in Groningerland, 
2 mijlen noordoostwaarts van de stad Groningen.

2) Emmiuê. 150. Schotanus. 133- Gabb. 80. Outhqf. 315.
3) Éen monnik te St* Albans, in Èngeland. -
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welken aan Engelafid, Holland en Vlaanderen eefa 
onnoemelijk nadeel werd toegebragt. De rivieren, in 
hare afwatering belemmerd, traden, buiten hare oever», 
verwoesteden molens, bruggenj huizen eu het nog te 
veld »taande koren ')• Dezelfde schrijver maakt in zijne 
Geschiedenis ván Engelánd ook melding van eenen 
vloed in het jaar 1251, waardoor.de landed van Friet- 
land pp eene lengte van zeven, dagreizen overstroomd 
werden en vele mensehen het leven verloren. Eerst na 
40 dagen liep het water weder weg, en, toen vonden 
zg, die op hoogten en half verwoeste burgen aan den 
dood ontsnapt waren, eene ontelbare menigte lijke*1 
met arm- en halslinten, . riqgea, kettingen, gouden 
gespen en kostbare kleederen voorzien; waardoor deze 
in het water omgekomene menschen, zegt p a k is , aan 
hunne hen overlevende nabestaanden de kosten hunner 
begrafenis hadden willen verschaffen *)! Green Frieacb* 
of eenig ander schrgver maakt van eenen vloed in dit 
jaar gewag, weshalve het te vermoeden is , dat pabis 
denzelven met vroeger plaats gegrepene watervloeden 
verward heeft; intusschen mag het niet onvermeld blij
ven, dat hij ten dien tijde leefde (hg stierf in 1259). 
Hij gewaagt ook van eenen vloed in 1254, waardoor 
Vlaanderen en andere aan zee gelegene. streken over* 
stroomd werden).

1) Gabbema. 81. Outhof. 316.
2) Gabbema. 83. Outhof. 317. De laatste, hoewel hij Gab• 

berna naschrijft, bepaalt den tijd der overstrooming 
op slechts 14 dagen.

3) Gabbema. 85. Outhof. 317.
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Op den lOden October 1257 doorbrak, de opge* 
ruide zee de dijken om Groningerland op onderschei» 
dene plaatsen, vooral den nieuwen dijk aan de Fivel 
bg Zonda, zoodat bet water zich door deze rivier over 
bet land verspreidde. Ook Oldenburg werd over* 
stroomd *). Eene plaats met name Zonda is aan de 
bij Delfzijl uitwaterende Fivel niet bekend ; waarschijn
lijk wordt de noordeljjke arm bedoeld, welke iusgelgks 
door den grOoten zeeboezem tusschen Hunzingo en 
Fivelingo in de Eems viel. Zonda zal dan ’t Zand 
zijn, een groot, in dezen boezem gelegen kerspel, 
dat in het jaar 1257 binnengedgkt geworden is, zoo 
ais uit de fVUtewierummer jaarboeken sehjjut te big. 
ken; er werd althans ten dien tgde aldaar eene bin- 
nendijking bewerkstelligd 2).

In 1262 werd Friesland en ook Groningerland 
door eene aardbeving geschokt, waardoor de toren van 
het klooster fVittewierum instortte. Een daarmede 
gepaard gaande watervloed, welke ook in Oldenburg 
binnendrong , doorbrak de dÿken en de sluis te Fisch» 
mar in het ¿Itenamt 3). -  De vloed, welke door

1) Emnifüs. HÖ. Schotanus. 139, Winktlritafin * Chrön. 14* 
Gabbemb. 85. Outhof 317.

2) Oudh. en Gést. yan Groningep. 380.
3) Emmius. 164. Schotanus. 139. Winkelmann. 14. Gabbema. 

86- Outhof. 318. Fischmar moet ln den Dollart gezocht 
worden, omstreeks Tijstoeer aan de Ehe, digt bij Reide. 
Fimar» een gewest aan den tegenwoordigen dijk , kan 
het niet zijn, daar hetzelve toen ten tijde verre land
waarts in lag.
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BETinfCrA T) op bet jaar 1263 vermeid wordt, eu die 
Friesland in zulk eene diepe ellende zoude gedom
peld hebben, schijnt in vroeger jaar te zgn voorge
vallen , of die van 1266, de tweede Marcdlus-rloed, 
te zgn, welke men wil, dát zeer groot geweest is en 
zich ook over Oldenburg uítgestrekt beeft, doch waar
van overigens niets bekend is; alleen vermeldt scho
tanus, dat Fivelingo van denzelven verschoond bleef, 
doordien het klooster JVierum , onder medewerking van 
de inwoners van Sond en andere omliggende dorpen, 
des jaars te voren sterke dijken aan de Eems gelegd 
had *). In 1273 zouden in eenen vloed, die, volgens 
p. thabor’s Kronijk, zoo hoog ging ais menig kerk
toren , 2000 menschen verdronken zgn 3) ; dit is een 
gering aantal bij zulk een ontzettend hoog water : waar 
toGh vonden de overige inwoners van dat gewest wel 
eene veilige schuilplaats?

Geen der bekende vloeden bragt aan de gewesten 
Groningen en Oost-Friesland zulk een nadeel toe, ais 
die van den 13den Januari] 1277 en die van den 
2Ssten December deszelfden jaars. Deze overstroomin- 
gen deden den Dollart ontstaan. Door den eersten 
vloed werdén de dijken van bet toenmalig noordelijk 
schiereiland Reiderland, tegenover Etnderi^ doorgebro
ken; de tweede, veel sterkere, verwoestte alles wat de

1) Kronijk. 117.
2) Emmius 165. Schotanus. 139. Winkelman, Chron. 14. 

' Sax. w H tph. § 45. Gabbema. 87« Outhof. 319.
3) Gabbema• 88. Outhof. 320.
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eerste vloed gespaard bad, Spoelde’ iii bet bijzonder bg 
Jansum, op de westzijde van het schiereiland, een groot 
gat in den dijk, een tweede bg JV ilg u m * op den oostkant, 
ra baande zoo doende voor de zee een* vrijen weg naar 
bet land, hetwelk daarna door, dezelve allengskens ver
zwolgen werd, zoo ais wij zulks in een ander 
werk uitvoerig te boek gesteld hebben ‘). Het schijnt, 
dat deze vloeden zich alleen tot de landen aan de Eems 
bepaald hebben, hoewel winkelman  in zgn register der 
watervloeden ook 1277 heeft opgenomena). -  De drie 
volgende jaren, 127$, 1279 en 1280, leverden weder 
nieuwe overstroomingen op, welke nog meerdere verwoes
tingen aan de Reiderlandsche dijken aanrigteden3). De 
vloed van 1280 werd door zware stortregens gevolgd, die 
aan de landen groote schade veroorzaakten4). -  In 12$2 
greep er een nieuwe groote vloed plaats, welke de difken 
wegsloeg en eene menigte mensehen en vee 'deed omko
men 5). Op St. Martini 1285 kwam er weder eene over
strooming. De zee brak, volgens de fV ie ru m m er  jaar
boeken, bij de Lauwer in, vernielde aldaar de dgken en 
zette al bet land onder water6).

1) Zie: Arends, Natuurk. Gesch. van de kusten der Noord
zee, II. 103-192.

2) Emmius, Rer. Fris. Hist, 176. Chorogr. 36. volgens de 
iChronica der Fresen.” G abb. 89. Outhof. 329. Winke l- 
mann. 14.

3) Emmius, Bist Fris. 176.
4) Benmga. 135. Outhof* 371.
5) Beninga. 137. Gabbema. 95. Outhof. 371..,
6 ) Emmius. 177. Gabbema. 95, volgens Veldenaar, Chronijk 

Outhof. 371.
3
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Friesland,' hetwelk -door de herhaalde watervloe- 
deu io de 13de eeu.w zoo onuitsprekelijk zwaar geteisr 
terd was eo de helft van zgn gebied daarbij ingesmolten 
had, werd in het jaar 1287 door een’ dçr vreesselgkste 
vloeden wederom in. diepe ellende gedompeld. Op den 
14den, volgens anderen op den 17den, December kwam 
deze vloed opzeilen, die zich over alle kuststreken uit- 
breidde. Friesland werd, na de doofbraak van deszelfs 
dijken, in een oogenbHk in eene zee herschapen. Dui
zenden menschen en beesten vonden hun graf in de zilte 
golven ; eene ontelbare menigte huizen stortte in , zelfs 
vele burgen (¿tinsen), die op hoogten stonden. Een 
aantal van 42 monniken, uit het klooster Vetus Vallis 
of Oudendal en van Lidlum , benevens de boeren uit 
de omstreken, die zich gezamenlijk op den dijk begeven 
hadden, om denzelven te versterken, spoelde de zee op 
een en hetzelfde oogenblik weg. Het stadje Gryn laf 
Grind, staande op een vau het in de Zuiderzee verzon
ken land overgebleven eiland, werd schier geheel ver
woest, slechts 10 buizen en het koor der kerk bleven 
gespaard. In Groningerland steeg het water, volgens 
de Wierummer jaarboeken, vijf voet hooger dan ooit de 
hoogste vloeden gegaan waren, en verspreidde zich zelfs 
over de moerassen. In de Woldstreken (IVolden) wer
den geheele stukken land opgcligt en naar de laagten 
gespoeld. Ook kwamen aldaar een man met eenen 
wolf, een’ hond en een’ haas te zamen aandrijven. De
zelfde jaarboeken bepalen het verlies aan mensehen tus- 
sehen Stavoren en de Lauwer op 30,000, en van dáár 
tol aan de Eems op 20,000, tevens vermeldende * dat
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Qost-Frieslandr met uitzondering Tan Reiderland, Har~ 
lingerland, Ostringen en Rustringen Tan het water ver
schoond bleven, doch dát de lage landen van Zuidwolde 
— waarschijnlijk aan den DoUart -  en Sconamorn zware 
sehade ondergingen. Het laat zich vermoeden, dat de 
omstreken van de Wezer ook van het water vrij bleven, 
doch verder op tot jaan Jutland zal alles onder water 
gezet zgn1). Ook helis stokb, die ten dien tijde bloeide, 
maakt gewag van dezen vloed ais op den 16den Fe
bruary voorgevallen, alsmede van eenen anderen op 
St. Agatben-dag (den Sden February) 1288, welke beide 
vloeden geheel Nederland, met uitzondering alleen van 
Walcheren en Wolfaartsdijk in Zeeland, overstroom- 
den. Andere kronyken gewagen van eenen dergelijkeri 
watervloed op den 16den February2). -  Op den 18den 

' October deszelfden jadrs brak de zee op twee plaatsen 
binnen Groningerland, bij Uskwert in het noorden, en 
bÿ Oterdum, aan de Eems, in het oosten, gelijk ook 
op den 21sten Maart 1200, waardoor de plaats der oude 
sluis te Oterdum vernield werd en de zee een groot 
gedeelte des dorps verzwolg. Ook Friesland lag on~ 
der het water bedolvens). -  In hetzelfde jaar traden 
ook de Rÿn en de IJsöel buiten derzelver oevers, waardoor 
de Betuwe verwoest en eene menigte huizen vernield

1) Emmius. 179 Schotanus. 144. 147. Scarles. 123 Gabbema 9 
93. Outhof. 372. Heimrich. 136. Kusz. I. 17

2) *M. Stoke, Rijmkronijk. *Reigersberg, en andèren Gab
bema. 106. Outhof. 376.

3) Gabbema• 109, volgens de Werum. Ann. Outhof. 378. Te* 
genw. Slaat. XX. 85.

8*
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werd, terwijl er een groot aantal menschen ver- 
^ dronk1).

In het jaar 1300 werd Sleeswijk door eenen ver- 
derfelijken vloed overstroomd, bg welken de zee eenige 
ellen hoog over alle dijken heen naar binnen drong, 
het vlek Rungholt met 7 kerspelen in de Edotnskarde 
op Nordstrand, benevens nog 8 andere op hetzelfde 
eiland verdelgde, de kérk te List op Sylt en de atad 
W endingstedt verwoestte eb vermoedelgk ook de MU- 
debwrg, welke tusschen Fridrichstadt en Hnsum ge
staan heeft. Ook wil men, dat bij die gelegenheid de 
than» tusschen 'Witzwort en Ulvesbüll liggende veen« 
streek, van Nord strand daarhenen gespoeld werd, het
welk evenwel niet waarschijnlijk ís, daar dat veen reeds 
ten tijde van koning abel, 50 jaar vroeger, zich dáár 
ter plaatse bevond. In deze overstrooming vonden 7,000 
mensehen den dood 2).

Zeeland geraakte op den 25sten November 1304
in grooten nood door den St. Catharinaus vloed. Vele
dgken, vooral die op Walcheren, werden zoo zwaar

"geteisterd, dat de inwoners aan derzelver herstelling
wanhoopten. Op Noord-Beveland werd, ais een ge-
volg van deze overstrooming, veel land binnengedijkt,
alsmede -op Duiveland en twee kerspelen op Zuid-
Beveland ). -  Op den 24stén October 1313 kwam er
een vloed over Friesland, waarin meer dan 500 men-

 :---------------------

J) Gabbema. 109.
2) Heimrich. 130. Üankicerih. 89. 93. *Roël. Kusz.  1 .18.
3 ) * Reigersberg. \ ,  4?. II. 92, Gabbema. 110. Outhof. 378 ̂  

Te^enw, Staat* X. 484.\
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sehen verdronken ;> terwijl ook het Deensch schiereiland 
en het Oldenburg*che*) overstroomd werden; welke 
ramp deze landen in 1315 weder trof*), en in 1321 
bij herhaling het lot van Friesland was3).

Op den 23sten Jung 1322 zwol de Rijn zoodanig 
op, dat de dgken voor den aandrang des waters be-* 
zweken, waardoor in bet sticht Utrecht tot aan bet 
zeestrand al het koren op het veld verrotte en de 
weidelanden bedorven werden. In de maand Julg 
Vas bet water nog niet weder weggeloopen. De om
streken van Gouda, Delft en Leyden niet alleen, maar 
ook Kennemerland leden daardoor het meeste, gelijk 
ook Amersfoort en 'haren omtrek, werwaarts het Rijn- 
water door de laagte tusschen fFageningen en Rheenen 
heendrong 4). Het moet verwondering baren, dat zulk 
eene overstrooming midden in den zomer plaats greep. 
In 1334 traden de Rijn en de Maas weder buiten hare 
oevers, veroorzaakt door eenen storm op St. Clemensdag, 
den 23sten November, die de zee opstuwde en.eene 
algemeene overstrooming van Vlaanderen tot Friesland te 
weeg bragt. Vele aan het zeestrand gelegene dorpen wer
den verwoest, Tesirupbij Ostendegingtengronde; 4,000 
mensehen vonden, volgens bb vuns, hun graf in de

1) Emmius. ISO. Schotanus. 166. Scar les* 138. Winsemius. 
190» Gabbema* 11!. Outhof. 379. Heimrich. 136. W in- 
kelmann. 14.

2) Winkelmánn. 14.
3) Gabbema. 1Í3. Outhof. 380.
4) *Beha, Chron. 112. *Heda. 113. en and. Gabbema. 130. 

Outhof. 380.
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golven. Ook in bet oosten Terspreidde zich het water 
over alle landén •). -  Slechts twee jaren later trof Fries
land', in den Simon * Juda*s nacht, reeds weder hetzelfde 
ongelukkig lot, waarbÿ bet op nieuw rele menschen en 
Tee verloor2).

Op den 258ten Julg 1342 rees het water Tan den 
Rijn, Waal en Maas zoo hoog, dat de dijken doorbra
ken en de Opper- en Beneden-Betuwe, alsmede de 
Tielertoaard en al de zich daarin berindeüde plaat
sen, met uitzondering alleen Tan de stad Tiel en twee 
dorpen, overstroomd werden. Ook de Wezer zwol bui
tengewoon hoog op, zoodat het water tot in de stad 
Minden doordrong en door de groote kerk tot aan de 
markt en over de steenen Wezer-brug heenstroomde, 
die, eerst in 1340 nieuw gelegd, daarbij reeds weder 
grootstendeels vernield werd. Kratiz vermeldt nog, dat 
ook aan de stad Lemgo hetzelfde lot te beurt viel eu 
al bet land aan de Wezer heinde en verre overstroomd 
werd. Vele menschen, door den stroom weggesleept, 
kwamen om ; zuigelingen in wiegen, menschen, dieren, 
zelfs geheele huizen dreven op het water rond. Eenigo 
steden, vele vlekken en dorpen werden vernietigd. Ge
lukkig nog schatteden zich derzelver bewoners, wanneer 
zij, na het verlies van al hunne have en goed, naakt en

1) *Heda, lo Vita Joan. III. ^Reigersberg. * Pontanus t Hist. 
Gelr. 221. Schotanus. 175. Gabbema. 116. OuthoU 381. 
Heimrich, 137.

2) Winsemius. 200. Schotanus. 175 Gabbema. 119. Outhof • 
382. In den Teg. Staat. XIII. 486. onjuist op 1337 op
gegeven.
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bloot sleehts vrouw cu kinderen mogten redden. * Op 
dezelfde wijze overschreden de Elbe en Eider hare oever» 
en verwoestten bet land, waarbÿ een niei onaanzienlijk 
aantal mensehen en vee het leven inschoot l). De oor
zaak van dit  ̂zeldzaam opzwellen van alle rivieren mid
den in den zomer wordt niet opgegeven: door de zee 
werd hetzelve niet te weeg gebragt, evenmin ais door 
het smelten der sneeuw op de bergen, zoo ala makz 
uildrukkelÿk berigt, noch door stortregens; kbahz al
thans , noch eenig ander scbrÿver maakt van deze laat- 
sten gewag. Outhof vermoedt, dat onderaardsch vuur 
het water in de hoogte zal gedreven hebben. Dit 
zoude men thans bezwaarlijk kunnen toestemmen. Deze 
opzwelling der rivieren moet zich over geheel Duitsch- 
land uitgestrekt hebben. De »Antiq. Erphurd. *)” ver
melden, dat door deze overstrooming de bruggen te 
Erfurt, Regensburg, Dresden, Frankfort, fVunsdorf, 
Bamberg en op vele andere plaatsen vernield werden. 
Deze vloèd moet dus eenig in zijne soort zgn ge
weest.

In 1354 zonde er een zware en verwoestende vloed 
over Sleeswijk gekomen zgn, in welken zoo vele men- 
seheh  het leven verloren, dat men denzelven, volgens 
noëTius, de Mandranhele (menscbenverdrinking) noemde. 
Dezelve rigtte zoo sterke verwoestingen aan, dat de in-

1) 'berbeke, Chron. Mind, 190. * Kranig Sax. 660. eu Me- 
trop. 287. *Pontanus, Gelr. 238, Meiboom, Chron. Magd

r 341. Heimrich* 137. Saxe. Gabbema. 120. Outhof. 383, 
Kusz. I. 26*

2) Kusz. I. 27.
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woners zich ia 50 jarea Tan het geleden verlies niet 
weder konden herstellen, gedurende welken tijd ook de 
dijken ongemaakt bleven liggen* Geen wonder) want
200,000 mensehen zouden verdronken zgn, iets meer 
dan geheel Noord-Friesland bevatte. HzupaiCH schrapt 
twee nullen achter bet opgegeveh getal weg : nam men 
slechts eene weg, dan zoude die vloed eerder den ge
geven’ bijnaam verdiend hebben. Daar verscheidene 
géachte oudere schriftonderzoekers van geene overstroo
ming in dit jaar gewag maken, zoo zoude men het 
daarvoor mogen houden, dat deze berigten op het jaar 
1362 betrekking hebben, van welk gevoelen ook dajetk- 
webth is ').

Vlaanderen onderging in 1356 eenen zwarèn wa
tersnood ; doch Zeeland een7 nog zwatjurderen op 
St. Nicolaas-dag. Hetzelve leed ontzettende schade 
aan de dijken, en bij WeetkapeUe, op Walcheren, 
werd. veel land weggesppeld. Noord-Bev eland bleef 
een jaar lang met deszelfs vernielde dijken liggen*). -  
In den Kersnacht van bet jaar 1357 overstroomde de 
zee de Vier Ambachten3) en . deed vele meüschen en 
eene menigte vee omkomen4). -  In het volgende jaar 
greep eene groote overstrooming plaats, vermoedelijk in

1) Kusz. I. 30, volgens Boëttus. 90 en Knutzen. 433« Hein
rich. 137. Dankwerth. 93.

2) Gabbema. 122. Outhof. 388.
3) Of Ambten. Dezelve maken te zamen Staats-(tegenwoor

dig Zeeuwech) Vlaanderen uit. /
4} Gabbema. 123. Outhof. 389.
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het Bremensche ‘). -  In 1801 verhief zieh de 'Mar^ 
cellus-vloed, welke Friesland onder water zette, ook 
Oldenburg niet verschoonde, doch voor Zeeland het 
verderfelijkste was, dewijl men aldaar naderhand veel 
land moest buitendijken. Vele mensehen vonden hun 
graf in de golven. De storm woedde zoo hevig, dat 
overal de. kerktorens, molens en huizen, even ais bij eene 
aardbeving, heen en weder geschud werden en instort- 
ten *).

Verschrikkelijk werd Sleeswijk in 1362 door de 
zee. geteisterd. Nog nooit had men zulk eenen grooten 
watervloed beleefd, ais toen. Wegens het groot aantal 
mensehen, dat in denzelven omkwam, werd hij de groote 
mandrank geheeten. Volgens eenigen ontstond deze 
overstrooming op Marcellus-dag, den 16den Januari], 
volgens anderen in den nacht tusschen den 8sten en 9den 
September, terwijl terpager twee onderscheidene vloe~~ 
den op de beide genoemde tijdstippen doet plaats grijpen. 
In Êverschop en Utholm verdronk het grootste gedeelte 
des volks, hetwelk de pest van 1350 nog gespaard had. 
Men wil, dat 30 kerspels op Nordstrand hunnen .onder
gang in dezen vloed gevonden hebben *). Heda, portakusX *
1) Kusz. 1.31, volgens Hist. Archiep. Bremens., welker schrij

ver omtrent dien tijd leefde,
-2) Emmius. 205. 4Reigersberg. *Gouth Winkelmann. 14. Gab- 

berna. 123. Outhof \ 389.
3) Kusz. 1. 32, die den bisschop Brun, ais tijdgenoot, en 

vele andere werken aanhaalt. Heimrich. 138, 141. Dank- 
werth. 93. Beiden geven de verloren gegane kerspelen 
met name op; Heimrich dubbel naar twee oude lijsten, 
welke niet overal overeenstemmen.
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en anderen maken bg dit jaar op Marcelluft-dag insge- 
ljjks gewag van eenen vloed in de Nederlanden, welk» 
nadeelige uitwerkselen, zegt heda, zoo groot waren, dat 
de nakomelingschap daaraan naauwelgks geloof zon kun
nen hechten; welke kerken, torens, huizen en dgken 
tot op den grond wegspoelde en ontelbare mensehen den 
dood berokkende *). Dáár niet alleen de dag, maar ook 
de bgzonderheden van deze overstrooming met die van 
1361 overeenkomen, zoo schijnt bet bijna, dat die beide 
vermelde vloeden slechts één geweest zgn, en dezen mag 
men dan in 1382 stellen, daar al de oostelijke kroniek
schrijvers, ais ook de Sleeswijksche bisschop bbuic, die 
toen leefde, eenstemmig dit jaar opgeven«

In den nacht op St. Nicolaas-dag van bet jaar 
1367 werd KIaanderen door de zee overstroomd, 
waarbÿ veel land wegspoelde en eene menigte schepen 
verging. -  In het volgende jaar werd een gedeelte van 
Zeeland door een’ gelijken ramp getrofien*). -  In 
1370 verscheen de vierde Marcellus -  vloed in Oost- 
Friesland. De kloosterkerk te Norden werd door den 
storm om verre geworpen; de digt bij deze stad in de 
fVeetermarech gelegene dgken braken door, en vele 
menschen en vee verdronken in de huizen. Op den 
13den Juli) deszelfden jaars werd ook het B rem ensche  

door eenen zwaren vloed bezocht3). -  Sterk werd Oost- 
Friesland weder geteisterd in 1373 door den Dyonius-

1) 'Heda, In Joanni. ‘Kronijk van Nederl. 'Pontanus, Gelr.
'Schiichtenb. Gabbema. 125. Outhof. 390.

2) Gabbema. 127. 128. Outhof. 390.
3) Bemnga. 145. Outhof. 391. 'WoUerus, Chroa. Brem. 67.
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vloed* Verscheidene sluiten werden Ios- en dijken weg
gespoeld, eene groote menigte vee verdronk en eenige 
schepen gingen ten gronde. Het meeste leden weder 
de omstreken ven Norden. Het schoone en rijke dorp 
tVestdeel, een uur ten tuiden van dete stad gelegen, 
ging verloren : al de huizen met de kerk stortten eens-' 
klaps in, waarbij de meeste inwoners en bet vee den 
dood vonden; de plaats zelve werd grootstendeels door 
de baren omgewoeld. Waarschijnlijk stond bet dorp 
onmiddellijk aan den d§k, juist op de plaats, waar de-» 
zelve doorbrak- Hetzelve was door den rijkdom eu 
trotschherd tijner bewoners algemeen bekend. Deszelfs 
geheele bodem moest vervolgens aan de zee prijs gegeven 
worden. E m us aanschouwde nog de bouwvallen van 
dat dorp. — In hetzelfde jaar werd ook het Oldenburg-  
eche overstroomd *).

Op den 14den Februari) 1374 greep de groote Va- 
lent ij ne-* vloed plaats, die zich zoo hoog verhief, dat men 
met schepen overal, zelft over de dgken heenvoer. Vele 
mensehen kwamen om ; terwijl het eiland Rijderwaard 
bij. Dordrecht ten gronde ging. Tevens traden de Rijn 
en de Waal binten hunne oevers en rigtten verwoestin
gen in de stad Tiel en derzelver omstreken aan. De 
dijk aldaar werd door de kracht des waters op eens 
weggeschoven, de dijkpoort met een gedeelte van den 
muur verwoest en onderscheidene huizen in den omtrek 
werden geheel vernietigd. De Lek, welke insgelijks

ï)  Beninga. 149. Emmius• 212. Schotanus, 195. Gabbema 
128. Outhof, 392. Winketmann, 14.
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overliep, zette al het land tusschen Utrecht en den 
Haag onder water* Volgens xbigbeus werden er bg 
deze overstrooming 8 dorpen in Vlaanderen door den 
oceaan verzwolgen1), Vermoedelijk vergist bg zich in 
bet jaartal, daar men zulks bij geen* anderen schrijver 
vermeld vindt>

De Marcellus-vloed van 1375 doorbrak op den 
16den Januarg vele dgken in Holland, Zeeland en 
Friesland, zoodat bet zeewater langen tgd door de ge
spoelde openin gen in- en uitliep ; ook de Vier Ambach
ten (Staats-Vlaanderen) liepen onder. Spoedig daarna, 
op den lOden Februari}, overschreed de Wezer bare 
oevers, zoodat bet water door Minden stroomde. Be
ninga maakt bij hetzelfde jaar gewag van eenen water
vloed in Oost-Fries land, waarin bet huis Kreiwehrum 
met de mensehen weggcspoeld werd 2).

In 1376 werd Friesland weder overstroomd, en 
volgens vossi!» kwam er toen ook een vloed over Zee
l a n d welke aldaar het dorp Piet e op fF(dfaartsdijk 
deed verzinken, zoodat men daarvan naderhand niets 
meer dan de spits der kerk konde zien3). -  Het vol
gende jaar, 1377, leverde een* ten uiterste nadecligen

1) Heda, In vita Arnold. *Pontanu8, Gelr. 'Beka. 272. Mei» 
gerüs, Neêrl. Hist. Gabbema. 131* Outhof• 395.

2) 'Velius, Hoornse Kron. *Chron. Mind. 732. Beninga, 160. 
Schotanus. 197. Gabb. 134. Outhof. 396. De laatste zegt, 
blz. 391, verkeerdelijk, dat Beninga dezen vloed fn 1372 
stelt. Kreiwehrum zal misschien Kringwervm zijn, eene 
landhoeve bij Hinte.

3) 'Vossia*, Ann. Emmius. 212. Schot. 197. Gabbema. 136. 
Outhof. 401.
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vloed op, die op den lSden èn 16den November geheel 
* Vlaanderen, Zeeland, Holland, Oost-Friesland en 

Oldenburg overstroomde. Vlaanderen leed onbeschrij
felijk veel. - Het Biervlietsche Gat, slecht onderhouden, 
werd door de opgeruide zee doorgebroken ; deze stortte 
«ich toen over het land uit en rigtte 17 kerk- en an- 
dere dorpen, namelijk : IJzendyk, »St. Nikolaaskerk, 
ton Hamem, Elmetre .oí EUemare, Rosilaar, Oost- 
mam kerk, de Piete of Prese, St. Katharinenherk, St. 
Jdnskerky Hugenfliet, Bocholt, Wilhelmißtenkloosteri 
Volmerbeeke, Hamergate, Crusseha, Gatemesse en 
Zeg her wil ge, geheel en de stad Bier oliet en Schoori- 
rfy i gedeeltelijk ten gronde. Deze opgave wordt door 
eenigen nog vermeerderd mét Nivelle of Ninive, ifcit- 

Caudekerk, Watervliet en Capelle. Slechts een 
gedeelte van den bodem dier dorpen bleef bewàard, het 
meeste werd door de zee buit gemaakt^ die nu tot aan 
Sas van Gent ging, terwijl Biervliet in een eiland her- 
schapen werd. • Daardoor ontstond de Dullart, van wel
ken w§ reeds elders gewaagd hebben l). Emhius. spreekt 
«elfo van 30 kerken,1 die verloren gingen. In Oost- 
Friesland bezweken de dijken tegen Lütetsburg en 
Bergum (Bargerbur) op vele plaatsen en de golven 
woelden aldaar diepe kolken, zelfs klotsten zij tegen de 
muren van het Döminikaner-klooster te Norden en deden 
Tele menschen en eene menigte vee omkomen2).

Ij Zie r A r ends, Natuurk. Gesch. van de kasten der Noordzee, 
lí .  64 en 65,

2) Emmius. 214. Schotanus. 197. * Meijer. Ann. 4 Reigersberg 
en and. Gobbettia. 136. Outhof. 402. Winketmann. 14.
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In 1870 werd Oost-Friesland overstroomd ; in 
1880 Friesland, gelijk ook de oóstelijke kustlanden, die 
daarbij groóte schade icden !). -  In den laats ten naobt 
des jaars 1382 kwam aldaar weder een vloed, en in 
1887 ook in Friesland, waar vele menschen en vee 
orokwarnen en eene menigte huizen weggespoeld wer
den4). -  Het volgende jaar leverde aldaar wederom eene 
overstrooming op3), welke in 1891 ook in bet oosten 
plaats greep, en in 1805 weder het lot van deze streek 
en van Friesland was: hierdoor zonden de zeegaten 
tnsschen Texel en Vlieland ontstaan en hét vaste land 
tot aan Medemblik en Enkkuizen verloren, gegaan en 
die ruimte in zee herschapen zijn4). Dit was beide, 
althans het laatste, reeds veel vroeger geschied; waar
schijnlijk werden de dpeningen thans alleen verwijd, het
welk ook uit andere schriften schijnt te blaken, die bg 
bet jaar 1400 melding maken van eenen hoogen vloed, 
door welken de openingen tusschen Texel en fVlerin
gen zoo zeer verwijd werden, dat men van toen af aan 
met groóte schepen naar Enkkuizen en Amsterdam 
konde varen, hetwelk volgens de kronjjk van scaâtas

Rusi, I. 36, volg. Honsf, 314 en and«, die den 13 Nov. 
opgeven.

1) Eramus. 216. Gnbbma* 141. QiUhof* 403.464. *Boêi. 69. 
Heinrich» 157. Kuez* 1. 36.

2) Gabbema. 142. Outhof. 404. Heinrich. Kusz, t  a. p. 
Wimemius, 213.

3) Scarles• 145.
4) Scriv. Oud-Batav. 211, die 1396 opgeeft. Scarles. 143. 

Gabbema, Outhof9 Heimrich, Kus*, t a p .
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«erst na 1410 uitvoerbaar was '). -  Een groote water
vloed in 1403, die, volgens bbniuga, op St. Catharinen- 
dag (den 25sten November) voorviel, doorbrak de Frieeehe 
dgken en liep over die van Qo*t-Frie*land heen, waar
door er veel vee in de lage streken verdronk, voorna-* 
meiçk op de kust in het westen en oosten {Jever) a).

De Stt Elizabeth*-vloed (den lOden Novemb.) 
1404 rigtte in Staate-Flacmderen groote verwoestin
gen aan. Men herinnerde zich niet, dat aldaar ooit 
zulk een schrikbarende vloed had plaats gegrepen. Hoog 
rolde de zee over alle dijken heen. Geen schntsweer, 
geen dijk, geene duinen hielpen, alles werd doorge
broken of tot op den grond weggespoeld. Op 8 mijlen 
lengte was het land bedekt met lijken van man
schen en vee van allerlei soort. Vele polders in Zeeland 
lagen onder water, Noord- en Zuid -  Beveland met 
Duiveland voor een gedeelte3). -  Een hooge spring
vloed overviel, volgens heim&ich, in 1405 de Deeneohe 
hertogdommen, waarbij vele duizenden menscfaen ver
dronken4}. -  Op Caöciliën-dag (den 8 Nov.) 1412 
vonden aldaar weder 5,000 manschen hun graf in çenen 
nieuwen vloed, die zich hoog de Elbe op moei hebben 
uitgestrekt, dewglde Hamburger* eene gelofte deden,

1)  Scar lee* 161. * Meteren4 69. *Soet, Stavoren. 226. :*Hisrf.
d. graafl. Reg. v. Holl. en and. Gabbema. 143. Outhof.
405.

2) Petit, Kron¿ 319. Beninia. 170. Sparte*. 158. Gabbema• 
144. Outhof. 406.

3) ♦Meifér 252. Gabbema. 141. Outhof. 407.
4) Heimrich. 157. Kusz. 1. 38.
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opi dezen dag jaarlijks te vieren, daar er toen een ver- 
schrikkelijke storm en eene buitengewone rijzing des 
waters ontstaan was, waardoor men vreesde, dat'de stad 
zoude verwoest.geworden zgn l). -  In bet volgende jaar 
doorbrak een vloed de dijken én overstroomde de Krem
pen marsch iiiHelstein2 ). -  In eenen anderen vloed 
van 1416 verloor het eiland Mandoe aan de zuidzijde 
veel land; van de drie kerspelen, welke hetzelve kort 
te voren nog bezat, zgn er twee bij die gelegenheid of 
later door de zee verzwolgena).

Op den 19den November 1421 viel de tweede 
Elizabeths-vloed voor , waarvan in eene menigte ge
schriften gewag wordt gemaakt. Dezelve kwam in den 
nacht opzelten, wierp de dgken omvérre, verspreidde 
zich wijd en zijd ovfer de velden, verstikte het vee m 
de stalleh en deed velé menschen omkomen. Het hoofd- 
tooneel van deszelfs verwoestingen was Zuid-Hollandy 
alwaar hij velé- dorpen met derzelver bewoners (ten 
getalle van 100,000 zeggen eenigen 1) verzwolg en den 
Bieshoêch deed ontstaan4). Het Reigerbosck bij Ouwen- 
kerkj in Ametellandy werd door de golven omverre 

. gerukt Bg Petten, in Noord-Holland, doorbrak1 de 
zee de duinen en verwoestte het geheele dorp. Onder 
het puin van de instortende kerk en toren werden 400 
inwoners, die in dezelve eene schuilplaats hadden ge

i l  Heimrich. 158. 4Hams/. Chron. 321« Kuss. 1. 40.
2) Hamsf. 321. Kusz, t. a. p.
3) Danktterth. 76. Kusz, I. 41.
4) Zie: Arende, Natuurk. Gesch. van de kusten der Noord

zee. II. 86 en vervolgens.
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zocht, begraven. In Friesland bezweken alle dgken, 
terwijl er aldaar ongeveer 8,000 menschen, meest aan 
de kust, het leven verloren ‘).

Op den 2den Februari) 1422 zwol de IJssel sterk 
op, brak hare dgken door en rigtte groote verwoesting 
gen aan, tot aan de poorten van Depenter%). -  In 1423 
trad ook de Lege buiten hare oevers, op bet punt, al
waar ig in Gent - met de Schelde te zanden vloeit, en 
veroorzaakte dáár vele schade ; men konde met schepen 
door de straten varen3)« -  In hetzelfde, gelijk ook.In 
de zes volgende jaren, werd Friesland bij herhaling 
overstroomd, daar deszelfs dgken na den zwaren water
vloed van 1421 gedeeltelijk nog in het geheel niet, ten 
deele slechts gebrekkig hersteld waren. Het grootste 
was de vloed van 1428, waarbij de zee al de landen 
tot aan Drenthe onder water zette; die van 1424 ep 
1428 overstroomden ook Oldenburg, die van 1426, 27 
en 28 Holstein en Sleeswijk. Het land. bleef aldaar 
na de laatste overatrooming nog twee jaron lang voor 
ebbe en vloed liggen4).

1) Emmius. 286. *Hadr. Jun. +Nederl. Kron. Scarles, 172.
Winsemius. 246. Schotanus. 257. Winkelmann. 14. Be- 
ninga• 210. Kronii Sax. 289. Heimrich. 158. Dankwerth• 
93. Gabbema. 147. Outhof, 411. Tegenw. Staat. VIII. 366.

2) Gabbema. 104. Outhof, 419.
3) Gabbema. 165. Outhof. 420.
4) Emmius• 309. Scarles. 180. Winsemius. 251« s Schotanus.

279* Gabbema. 166 en volg. Outhof. 420 en volg. W in-
kebnann. 14. Jansen. 57. Heimrich. 158. *Hoier. 767.
*Bolten. 113. Kusz. 1. 42.

4
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Id 1432 liepen, na eenen strengen winter, welke 
van den llden  November tot den Öden Febraarij duurde, 
de Rijn, de Waal, de Maar en de IJssel over, waar
door er, vooral in de Over-£eluwe, groote schade werd 
te weeg gebragt. Ook de Elbe en hare nevenrivieren, 
hoog in Deutschland op, overschreden derzeber boorden 
eu Vernielden ; in Thüringen ongèvfeer 40 plaatsen, 
waarbij velé der bewoners bet leven inschoten l). -  Op 
eeoen evèn zoo langdurigen en nog meer gestrengen 
vanter des volgenden jaars, volgde eene gelijke over- 
strooming van den Rijn. De dgk bg Beneden werd 
door bet gs ais yt ware doorsneden. Vele menschen irt 
de Over-Betuvçe, die op de daken hunner huizen eene 
schuilplaats hadden gezocht, kwamen van koude om2). 
-̂ Kbmp gewaagt, in zjjne »beschrijving van Gorkum 

bjj het jaar 1434 Tan eenen hoogen watervloed. De 
Ftiesche kronijken spreken slechts van eenen hevigea 
storm, die op St. Marcus-dag, (den 25sten April) kwam 
opsteken, vergezeld ván regen, sneeuw en hagel, waarbjj 
verscheidene menschen en eenige honderden «tuks vee 
van het leven werden beroofd. Schotahus alleen voegt 
er bij, dat ook de dijken in Holland, Friesland en 
Zeeland'doorbraken, waardoor al het koren op het veld 
werd bedorven j hetwelk eenen hongersnood t e n  gevolge 
had 5).

1) 'Pontanus, G el r. 458. Gabb. 170. Outhof. 423. *Krantz,
Wand. 262.

2) 4Fontanus. 462. Gabbema. 171. Outhof. 424.
3) Scarles. 184. Winsemius. 263. Schotanus. 292. Gabbema.

172. Outhof. 425.
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In de oostelijke streken woedden gedurende den 
geheelen herfst des jaars 1436 zulke hevige stormen, ais 
men aldaar nog nooit had beleefd. In de wouden wer* 
den de zwaarste boomen omverre geworpen en alle rivie
ren zwollen op» Op Allerheiligen, om middernacht, 
verhief er zich een woedende storm, bet water werd tot 
eene ongehoorde hoogte opgejaagd, vernielde schier overal 
de dijken en rigtte onuitsprekelijke schade aan, vooral 
in Dithmarsen, alwaar eene menigte menschen en vee 
om het leven kwam. In Eiders tedi verdronken in Tet- 
tenbull alleen 280 of ,180 menschen. Het kerspel Pel~ 
worm werd van Nordstrand afgerukt en bleef meer 
dan honderd jaren lang een eiland. Het water verhief 
zich tot aan den voet van den noordelijken kerkhofs* 
muur van Lunden. Vele menschen werden door den 
wind iú het water geworpen. De burgemeester dbtlbv  

te Tönningen begaf zich in eene badkuip om zijne 
vrouw te redden, doch werd door den sterken stroom naar de 
Eider en daarna in zee gedreven ; nadat hg echter lan* 
gen tijd her* en derwaarts geslingerd was, kwam hij 
eindelijk toch gelukkig te Büsum aan land1). Ook Ut
recht en de Betuwe werden in hetzelfde jaar door eene 
groote overstrooming geteisterd ; de veldvruchten werden 
vernield, waaruit eene groote duurte ontstond2)*

Op den lSden November 1437 kwam er een vloed 
over Zeeland, welke vele dgken doorbrak, op JValche-

1) *K ranz9 Wand. 270. Heimr. 168. *Hoier. 767 en and. 
Ku8z. I. 431

2) Tegenw. Staat. XVII. 129, volgens Revins.
4*
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ren op 30 onderscheidene plaatsen, ais ook m Holland 
en in de Betuwel). -  Des volgenden jaars liep de Waal 
bij Tiel en IJzendoorn ongeveer twee voet hoog over 
de dgken heen en zette de Neder-Betuwe onder water2). 
In 1440 zonde, volgens eene kronijk der bisschoppen 
van Utrecht^ dit gewest weder overstroomd zijn gewor
den ; zoo ais ook Holland en Staate-Vlaanderen door 
den vloed van den 22sten Januari) *), welken men waar« 
scbijnlijk met dien van 1437 verward heeft. -  Onder
scheidene kronijken maken gewag van eenen fella» 
stormwind met regen, sneeuw en hagel, die op Palm-* 
zondag (den lOden April) 1446 in Holland, Zeeland, 
Braband, Vlaanderen en Gelderland woedde, vele 
kerken, torens en huizen in puinhoopen veranderde, 
schepen deed vergaan en menschen en dieren van het 
leven beroofde4), -  In 1451 zonde aan Zierikzee, in 
Zeeland, aanmerkelijke schade door het water zijn toege- 
bragt5). -  Op den 13den November 1464 onderging 
Wes terg o in Frieelànd eene o verst rooming ; de Offen* 
wiereter zgl, digt bij Sneek, werd met den dgk weg- 
gespoeld. Aldaar kwam ook een stuk land met het

1) * Reigersberg. Gabbema. 173. Out hot. 425.
2) *Pontanus, Gelr. 474. Gabbema. 175* Outhof. 427.
3) Gabbema. 178. Outhof. 427.
4) *Goudh. 465. Gabbema. 179. Outhof. 433.
5) Matth. Annal. I. 85. Gabbema. 180. Outhof 433. Heim

rich laat (blz. 159) 16 parochiekerken bij Dordrecht ver
hoesten en 100,000 menschen .verdrinken, terwijl bij 
reeds in 1421 het *,voJk en vee” in de aldaar toen ten
gronde gegane 72 dorpen in het water heeft doen om-
komen.
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daarop gratende tee aandrijven, en zette zich op de- 
zelfde plaats vast, waar de z§l gelegen had. Oost- 
Friesland leed tele schade. Ook in Oldenburg, greep 
een Vloed plaats *). -  In 1467 trof Oost-Friesland een 
dergelgke ramp, waarbij menschen en vee verdronken 
en de dgken zwaar beschadigd werden1). -  Op den 
21sten October 1468 kwam er een groote vloed over 
Holland, Vlaanderen en Zeeland, welke de dijken 
sterk beschadigde en waardoor ook de Krimper- en 
Alblasser-waarden inbraken,3). -  Oubsbhoven maakt 
gewag van eene overstrooming op Allerheiligendag 1470, 
welke, behalve de zoo even genoemde gewesten, ook 
Rijnland y  geheel Friesland, en de streek bij het Honds-  
bosch in Noord-Holland onder water zette $ meer dan
20,000 menschen zouden daarbij verdronken zijn. Meer 
dan de helft der huizen van Soheveninyen werd bij die 
gelegenheid door de zee verzwolgen en zoo veel land, 
dat de kérk verre in  zee op- te staan kwam4). Op 
den 6den January deszelfden jaars verhief er zich ook 
een vloed, een el hooger dan die van 1412, bij het 
oosfelgk schiereiland, welke te OffenbiUl in Eiderstedt 
binnenbrak5). -  In het volgende ¿aar doorbrak de zee

Rmmius. 393. Bentnga. '3Ô3. Winkelmann. 14. Gabbema. 
180. Outhof¿ 403. '

2) Meninges 365. Outhof* 434.
3) 'Reigersberg. Gabbema. 181. Outhof. 434.
4) 'Oudenhoven, Ci m b. Oudh. 97 en Dordr. 83. Junii 

Batav. c. 10. Gqbbema. 184. Outhof. 435. Togenw. Staat. 
Vi. 152.

5) Heimrich. 159. Kusz. 1. 48.
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met ¿en verschrikkelijk geweld de dgken om Eiderstedt, 
Nordstrand en Noord-Dithmarsen, aan welke streken 
daardoor groote schade berokkend werdl). -  Op den lsten 
Augustus 1474 liep er een gelijke tloed oter alle dg
ken tan Friesland, welke tooral de dijken sterk ver
woestte2). -  Stormant ,  aan de Stör, werd op dèn 
16den October 1476 door eenen tloed overstroomd, 
gelijk ook geheel Eiderstedt, met uitzondering alleen 
van het kerspel Oldesworth3). Een gelijk lot trof 
Friesland door den storm van den Sisten December 
van hetzelfde jaar, daar deszelfs dgken doorgebroken 
werden. 72 menschen terdronken4).

Het jaar 1477 leverde, na eenen driedaagschen 
storm, een9 der meest vernielende watervloeden op; 
Zeeland, Bolland, Utrecht, Friesland, en Oldenburg 
werden daardoor overstroomd, doch botenal werd Vlaanr 
deren zwaar door dien ramp getroffen. Deze vloed wordt 
in onderscheidene geschriften de Kosmas-  en Barnia- 
nusvloed geheeten, om welke reden Outhof denzelven, 
volgens TWiscH, op den 27sten September stelt ; vakkz- 
w i j k  noemt in zgne »Hist. Belg." den 17den Sept., 
e m m iu s  de maand November, w in s e m iu s  eerst den 13den 
December, later, volgens eene oude oorkonde, den 13den 
November. Deze laatste opgave zal misschien, althans 
voor Friesland, de juiste zgn, daar w in s e m iu s  zegt, 
dat het winterkoren door de overstrooming bedorven

1) Heimrich, t. a. p. en and. Kusz, t. a, p.
2) Berlinga, 370. Outhof, 435. HeimHch, t. a. p.
3) Heimrich, t. a. p. Kusz, I. 49.
4) Scarles. 218.
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werd, hetwelk echter zeléeo 'i66r hei éiodc Ven . fiep»* 
tember wordt gezaaid. Dé a r a  zegt. dat men io de 
laatste honderd jaren «ulk een’ haogen vloed niét had 
beleefd. Te Antwerpenstond hét . water in de. hnrg en
in de burgkeriu Oud-Oetendé ging grooteodcds den 
gronde, gelijk ook 10 dorpen iaj bet ambt 
en 4  in het ambt. Chsiksrhevn bovendien nog WeeA~ 
Kapotte op fFahsherétt}slechts weinige streken van
Zeeland hieven .van hef water verschoond; Berdrtehl 
kwam in groot gevaar. Op zee werden .vide aehepea»

' met zont en koren bebden, door den afgrond verawoln 
gen, benevens andere, wier lading #it Eogelsdh laka* 
bestond, hetwelk te Blankenberg en kwam aan*
spoelen. Friesland bleef tot Fehniarg de« volgenden 
jaars onder water stáán, toen bétzelve door een’ **£* 
hondenden oostewind hiervan hevrjjd werd.. Vele leediea^ü. 
waren met bet zeewater bia aangekomen ; «oo ving mien; 
onder anderen, in de klooster gracht van Lêdlutn een 
zeekalf, en verre landwaarts io , bij Bel* vari, eene« 
zeehond en een’ vliegenden visch \).

OÓMHBOYBH, en ook geen ander sehrÿver, gewaagt 
van eenen. vloed in November 1480, welke bet land 
zeer véle. schade zonde hebben toegehragt *). U.In 1482 
had mea eene overstrnnming in *) os twee in

- bet volgende jaar, de eerste op den 16den October,) dié

1) *I>. Smet,Kron. Fland. ’Rgered. and. Mmmut .430.
W m m pm . 2S8. Schot.355. Winkelman*. 14* Gabi. '184.

Outhoff. 430. Heim r . 169.' ■
2) *Cimb. O.udh. 98. Gabbema. 190- 439.
3) * B olten . 114. Kusx. I, 59.

D ig itiz e d  by G o o g l e



(ÏB8C & 1-ED B » ** öeä  (yan i. 488

op Nordstrand en bij Tettenbùll binnendrong, de 
tweede op den* 13den December, waardoor eene groote 
kolk in hetkerspel 'Pelworm ontstond *).

In 1484 zwol de Severn in Engeland zoo sterk 
entzoo plotseling op, dat er menscben inhunne bedden 
verdronken , kinderen m de wieg over bet land rond
dreven, bet vee in de stallen verstikte en Huizen in
stortten. De overstrooming duurde 10 dagen. Ook te 
Osnabrück trad het water der Haase buiten hare oevers 
en drong tot aan de stadspoorten door?). -  Gedurende 
de göheéle maand Januari)’ 1485 bad men hevige stor
med, die eene doorbraak in den dijk om Walcheren 
veroorzaakte, waardoor bet geheele eiland in zee her
schapen 'Werd; véle menscben verdronken en 20 molens 
waaiden om $ eerst in  den zomer waren de dgken weder 
digi3). ^  In 1486 kwam er een vloed over West- 
Friesland, welke, zegt beiciïiga, aanmerkelijke schade 
aan menschen en vee toebragt4) -  Op den lOden Sep
tember 1401 greep er een vloed in Sleeswijk plaats, 
waardoor overal veel vee verdronk en bet te velde staand 
koren weggespoeld werd, hetwelk eene groote duurte 
aldaar ten gevolge had5). -  Op Maria Magdalena-dag 
1495 werd ÖosUFriesland door eenen watervloed over
vallen, welke het gras bedierf, vee verdronk en de 
dijken zwaar beschadigde ; ook Vlaanderen werd over-

1) Heimrich, t. a. p. 'Hoier. 769. Kusz. 1. 51.
2) 'De Vries, Kron. 678. Hamelm. GeoL 614. Outhof. 439.
3) Gabbema. 191» volgens Reigersberg. Outhof. 440.
4) Kron ijk. 374.
5) Heimrich. 160 'en and,. Kusz. I. 53.
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stroomd *). -  Op Ascbdag 1406 traden, na het losraken 
Tan het ijs, de rivieren van Keulen tot aan zee, buiten 
hare oevers en doorbraken de dgken. De geheeïe Be
tuwe kwam onder water, gelijk ook Rijnland , terwijl 
de Lekdijk doorbrak, waardoor vooral Woerden en de 
omliggende plaatsen, alsmede de Dordsche-waard en an
dere streken, groote schade leden. Tevens stormde bet 
ait het noordwesten, hetwelk de doorbraak van den 
Yelzer-dgk, niet verre van Haarlem, te weeg bragta). 
In bet volgende jaar verhief er zich op den 14den 
Januarij een hooge stormvloed, die, de dgken overstij
gende, in Friesland, Rijnland en Vlaanderen groote 
verwoestingen aanrigtte en eene groote menigte menschen 
en vee deed omkomen3).

In den herfst van het jaar 1498 woedde er in 
Oost-Friesland een storm uit het noordwesten', die 
eenen dijk, welken graaf edzard in datzelfde jaar van 
Wirdum  naar Osteel had laten leggen, weder vernie
tigde4)« Op Simon Judas-dag van 1499 liep een vloed 
over de dgken van Friesland5)* In 1501 greep dit
zelfde getal in Sleeswijk plaats6).

In het jaar 1502, op den 26sten Octob. volgens 
nunus, den 16den Octob. volgens scarles en op den 
19den derzelfde maand volgens schotanus, kwam er

1) Beninga. 424. Outhof. 440. Gabbema. 191.
2) Gabbema• 191, volg« Heda, Goudh. en and. Outhof 441«
3) *Heda. Gabbema. 194. Outhof ' 443.
4) Beninga. 464. Outhof 444.
5) Beninga. Gabbema« 196. Outhof 444.
6) Heimrich. 160* Kuez. I. 55.
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een groote Tloed over Friesland, welke den wal om het 
blokhuis te Harlingen doorbrak en groote schade aan 
dgken, sluizen en huizen te weeg bragt; terwijl dezelve 
tevens Holland overviel, en aldaar de dgken bij M+* 
demblik, Muiden, Amsterdam en Sparendam sterk 
teisterde ; het land bleef den geheelen winter door onder 
water staan ‘). -  In 1503 werd Friesland? wederom, 
benevens Oldenburg door eene oversirooming bezocht2). 
In het volgende jaar ging schier de geheele gemeente 
Herzhorn, niet verre van Gluokstadt, met de kerk door 
eenen watervloed ten gronde3). — In Augpstugr 1505 
werd Oost-Friesland door eenen vloed overstroomd, 
welke, zoo ais b b ic ik g a  zegt, het hooi op bet land weg'? 
spoelde4). -  In 1507 liep de Vecht hg Weesp over 
en vernielde de sluizen. Tegen den winter stortte de 
zee zich aldaar op den dgk, spoelde denzelven weg tn 
zette het land onder water, zoodat men hetzelve mçt 
schepen bevoer5). -  Op Palmzondag van 1508 rigtte 
een zware watervloed groote schade in Qost-Friesland 
aan6). Op den 16den October deszelfden jaars werden 
Flaarideren, Zeeland, Holland en Oost-Friesland 
nog sterker overstroomd, waarbij bovenal No&rd+ttol-

1) Emmius. 618. Beninga. 489. Scarles• 369. W ins. 333.
Schotan. 489. Gouth. Gabbema. 195. Outhof m 445.

2) Gabb. 197. Outhof. 446. Winkelmann. 14.
3) * Bolteni Kircfcl. Nachr. 335. Kusz. L 58.
1) Kronijk. 493. Outhof, 446, Iaat d e ^ o  «>ocd

reeds in 1503 vermelden.
5) Gabbema. 198. Outhof. 446.
6) Beninga. 511. '
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land zwaar geteisterd werd. Overal braken deszetti 
dgken door, ook zelfs die te Sparendám en tussehen 
Amsterdam en Muid en. Te Enkkuizen voer men, 
volgens GOUTHOVEH, met schepen vol vee door de ker
ken, (volgens anderen, door de straten). Slechts Hoorn 
en eenige omliggende dorpen keerden het water door 
den zwaagdijk aanvankelijk af, doch toen er eene maand 
later een nienwe watervloed kwam opzetten, bezweek 
dezelve en nn werd ook hier al het land onder water 
gezet. Te Schardam verdronken vele menschen, die 
op den dijk eene schuilplaats gezocht hadden'). -  Op 
den llden  November werd ook Eiderstedt door een’ 
hoogen watervloed overloopen, die bij Ceding inbrak*).

In 1509 braken, op Palmzondag, de dgken bij 
Schardam, niet verre van Hoorn, wederom door; een 
stuk land dreef heen en weder, met 9 boeren op het
zelve, die allen in het water Omkwamen. Op den 
36sten of 27sten September kwam er een tweede, zwaar
dere vloed opzetten, welke zich over de Nederlanden, 
Oost-Friesland en Oldenburg verspreidde. Een aan
zienlijk gedeelte van Zeeland werd overstroomd ; te 
STeere op fFsdcheren golfde de-zee over de kaaijen en 
spoelde eenige huizen weg. Het meeste moest Fries-  
hand lijden, overal bezweken deszelfe dijken voor den 
aandrang des waters. Sjoekt A lta , veldheer der Frie
zen ia den burgeroorlog met. de Saksische hertogen, 
zgn vee willende redden, werd met een gedeelte zgner

1) Winsemius. 407. Ouih. Gabbema. 199. v Outhof. 447.
2) Httmrich. 100. Kusz. I. 60.
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huisgehooten door het water overvallen en kwam in 
hetzelve om. Vele menschen én eene menigte vee von
den hun graf in dezen vloed. Geheelc huizen, meer 
nog de stukken van vernielde gebouwen, allerlei huis- 
geraad, wiegen met zuigelingen dreven op het water om 
en werden naar de hooger liggende streken gedreven. 
Emmius vermeldt eene merkwaardige gebeurtenis, welke 
aan den D o lla r t voorviel. In het O ld a m l t , in Gro
n in g erla n d  ̂ werd een stuk land, met 10 of 12 stuks 
groot vee daarop grazende, door het water opgeligt, 
dreef, door den oostewind voortgéstuwd, over den Dollart 
en geraakte in R e id e r la n d , in O o s t-F r ie s la n d , weder 
yast met het vee, hetwelk naderhand aanleiding gaf tot 
een regtsgeding tusschen de eigenaren van het wegge
spoelde land en de bewoners der streek, alwaar hetzelve 
zich had vastgezet. -  Oók spoelden er verscheidene groote 
eiken en andere boomen bij het klooster D ünebroek  met 
hunnen grond Ios, en dreven eenen tijdlang op het wá
ter heen en weder, totdat zg ten laatste bg andere 
boomen op hooger liggend land weder vastraakten. Hier 
groeiden zij zelfs nog vele jaren welig voort $ een der 
eiken stond nog in 1580 in deszelfs volle kracht eh 
luister. Ook werden er* onderscheidene kleine huizen, 
met menschen, vee en ál wat. dezelve bevatteden, op 
aanmerkelijken afstand voortge&poçld, en bij het zakken 
van den vloed bleven zij met hunne lading onbescha
digd hier en elders zitten. In O o s t- F r ie s la n d )  zég1 
ben iii g  a  , vloeide het water tonnenhoog over de dgken ; 
vele menschen verdronken } vooral werd E m sig e r lß fld > 
de ambten E m d en  en Greetsiel -  zwaar getetterd’
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weinig Tee bleef aldaar behouden i). -  In hetzelfde 
jaar verhief er zich, volgens bbjuhga, nog een water
vloed, welke de Gaddingehome en Swallich weder 
doorbrak en geene geringe schade veroorzaakte11). -  Op 
den 19den Angustus 1510 verwoestte een andere vloed 
op nieuw .de npauwelgks herstelde dgken in Rustring 
geny en. overstroomde opk Friesland*).

'De Antoni** of IJsvloed van den 17den January 
1511 was in bet bgzonder voor Rustringen verderfe
lijk. Zoo. ais eumius berigU, volgde dezelve op eenen 
feilen winter, dio van halfweg October tot den 8sten 
January aanhield, waarop dooi wéér inviel, terwijl ér op 
den 16den daaraanvolgende een hevige, storm opstak* 
Volgens hamblmahn daarentegen, werd bet ijs in de 
Wezer en Jade op dén Antonie-avond, den 17den Ja-* 
nuarÿ, door eenen verschrikkelgken stormwind opgebro
ken, welke het water zoodanig opstuwde, dat het over 
alle dgken heenstroorade. In Rustringen werden de 
dgken vernield, huizen door het gs verwoest, bet grootste ' 
gedeelte van h vee verdronk, menschen dobberden op 
huizen en daken heen en wéér en vonden ten deele 
hun graf in den vloed, terwgl kinderen in de wieg óp 
het water ronddreven. Verscheidene dorpen ten westen 
van den Jade-boezem werden gedeeltelgk verwoest en 
later voor het grootste gedeelte met derzelver landeryen

1) Emmius. 676. Winsemius. 403. * Reigersb. en and. Be*
. ninga. 512* Scarles. 380* Schotanus• 532. 202.
Outhof\ 448. Jansen. 58. Tegenw. Staal. X. 156. -

2) Beninga. 513. .
3) Emmius. 677. Gabbema. 210. OuihoJ. 454.

D ig itiz e d  by K j O O Q l e



G I S G D 1 E B B H I 3  B S E (Ván 15&1

aan de gölten prgs gegeven, zoo ais wQ íeeds boten 
hebben vermeld *)< Gebeei Friesland werd door dézeö 
tloed overdekt, waarin vele menschen, benevens eene 
groote* menigte vee omkwamen, en vele huizen ten 
gronde gingen *). -  Op den 6dea September desielfden 
jaarg drong de zee met eenen vloed, bij Lundenberg 
en Siemensberg ¡ in Slèesurijk en overstroomde de Süder- 
marscb, den Dammkoog en de Schwabstedtër Wischen 3).

Ben storm verwoestte op den 14deti December 
het kerspel Claashinderen op Schouwen, hetwelk 
naderhand met deszelfs landeten aan de zee ovçrgela- 
ten is4). -  Op den 29sten of SOsten September 1514 
rigtte een hooge vloed in Noord-Holland zware schade 
aan* Vooral moest Enkkuizen daardoor veel lijden, 
alwaar 80 hohen, benevens de sluizen en 200 roeden 
van het bolwerk weggespoeld werden. De ecbade, welke 
de stad bíj die gelegenheid berokkend werd, was zoo 
groot, - dat verscheidene huisgezinnen naderhand naar el
ders uitwekeri* Te Hoorn brak de dijk digt bij de wa
terpoort door; de zee woelde aldaar een groot gat of 
kolk in den grond,, nog onder den naamvan de kleine 
Waal bekend, en een weinig meer westelgk eene tweede, 
nog grootere kolk, bijna 250 voet wijd, waardoor tegelijk 
meer dan 20 morgen lánd Wegspoelde eu er zoo doendé

1) Zie: Arende, Nataurk. Gesch. van de kusten der Noord
zee, II. 215.

2) Emmius. 677. Hamelm. 191. 308. Winkelman. 16. Scho
tanus, 533. Gabbema. 211. Outhof, 454. Jansen. 60.

3) Heimrich, 160. Kusz, I. 60.
4) *Reigersberg. II. 379. 380. Tegenw* Staat. X . 413.
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em  klein meer, de groots fpaal geheeten, ontstond, 
hetwelk zich naderhand nog aanmerkelijk uitgebreid 
heeft. Ook te Sparendem bezweek de dijk, hetwelk 
aldaar groote schade te weeg bragt '). -  In het volgende 
jaar greep er op Brigiilen-dag' een groote vloed in het 
oosten plaat**).

De St. Catharina-tloed van 1516 zette wederom 
Friesland onder water. Het was een springvloed. 
Dezelve kwam op den genoemden dag, den 2dsten 
November,* volgens Emmius den Ssten December, om 
middernacht opzetten en was, naar men wil, de hoogste 
sedert IDO jaren. De zeegolven rolden ten hoogte van 
eone el over de dgken heen, braken dezelve op vet* 
seheidene plaatsen door, spoelden een groot aantal bui
zen oinverre en deden vele menschen en eene menigte 
vee omkomen. Men voer met schepen over de binnen
dijken heen, zélfs over de straten der stad Stieek. Het 
Bourgondisch léger, dat juist op de Lemmer lag, onder 
aanvoering der graven floris en felix , zocht eene schuil
plaats op de zolders^ balken en hooibergen, en poest 
het aldaar drie dagen uithouden, hongerende en in 
onophoudelijke vrees van door het woedende element 
verzwolgen te worden, totdat de &orm zich eindelek 
bedaarde en het water weder afzakte. Vele voorwerpen 
dreven overal rond, ook een klein huis met deszelfs 
bewoners, hetwelk ten laatste bg Gollum nog weder

1) Gabbema, volgeos Veliae9 Kron. van Hoorn. 213. OtiM. 
458.

2) Heimrich. 160. Kusu I. 63.
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aan land kwam *). -  Op Kersdag vao hetzelfde jaar 
kwam er ook een. vloed over Groningerland, die de, 
door de Bourgondiër*met eene schans gedekte, half ver
woeste Booster-zJÿl* in het Weslerfcwartier, wegsppelde*).

Op den 18den. October 1517 werd Friesland 
wederom overstroomd3). Het eiland Schouwen onder« 
ging in bet volgende jaar eene overstrooming, waardoor 
er in yt  bijzonder te Zierikzee onbeschrijfelijke schade 
veroorzaakt werd. Het water stroomde door de poorten 
der stad, bedierf binnen en buiten dezelve de mee- 
krapfabrijken, zontkeeten enz. 15 of 16 schepen van deze 
stad met 400 man gingen tegelijk ten gronde4). -G e-' 
durende den geheelen winter van 1520 stormde het 
schier onophoudelijk uit het noord-en zuidwesten. Fries
land werd daardoor onder het water bedolven en bleef 
bijna den geheelen .winter door eene zee, boven welker 
oppervlakte de dorpen op hunne terpen ter naauwernood 
uitstaken; bet water steeg evenwel.niet zoo hoog ais 
bij den Catharina -  vloed5). -  Op den 26sten February 
1521 verhief er zich een vloed, die in Hamburg groote 
schade aanrigtte. Het Elbewater liep van af Geesthacht 
over al, de aangeslijkte landen en te Bergedorf over 
de straten€). Deze oveïstrooming zal dus door hetbo-

1) Emmius. 761. Scarles. 419. Schot. 587. Gabb. 213. Out
hof. 459.

2). Gabbema. 318« Outhof, 460.
3) Gabbema. 219. Outhof. 460.
4) Tegenw. Staat. IX. 294.
5) Gabb. 219, volgens Pieter van Thaborfs Chronik. Out» 

hof. 460.
6) *Traz. 1392. Kusz. I. 64.
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venvfater veroorzaakt zijn. Op den 15den Maart des-* 
zelfden jaars braken de dgken in Dithmarsen door, 
waarop eén gedeelte van het klooster te Lunden in
stortte; ook bg fVitzworth in Eiderstedt greep eene 
overstrooming plaats ’). -  Oost-  Friesland moet door 
de vloeden sedert 1509 zwaar geleden hebben, hetwelk 
zich daaruit laat opmaken, dat men alleen van de lan
derijen der groote kerk te Emden tot aan 1522 64 
grazen (naar 300 roeden) tot den dijkbouw vergraven 
had, waaronder er zich 18 grazen bevonden, welke 
voor en na tot demping van het Spakerengat wegge
nomen waren a).

Op den 13den Maart 1523 ontstond er een schrik
barende storm en on wéér, vergezeld van hagel, in stee
nen zoo dik ais hoendereger en van onderscheidene 
kleuren. Bg Schalkwijk brak de Lekdijk door, hel 
water verspreidde zich over Utrecht en Zuid-Holland 
tot aan Legden >en veroorzaakte vele schaden, terwijl 
er eenige menschen , beneyens veel vee omkwamen 3). 
Tegen het einde van den zomer werd Oost-Friesland 
door een hevig on weder met hagel bezocht, welke het 
te  veld staand koren op den grond nedersloeg 4).

In Januari] 1524 had men veelvuldige stormen, 
dikwijls met onweêr gepaard. Op den 6den dier maand 
drong het zeewater in Friesland binnen en steeg te 
Leeuwarden zoo hoog ais in 1516. Den 15den Augustus

1) Heimrich, 160. Kusz, t a. p.
2) Beninga. 603. Aanin. O u th o f461.
3) *Kron. vi Holl. Gabbema. 220. Outhof. 462.
4) Beninga. 613.

5
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Yerspreídden de zeevloeden zich op nieuw over geheel 
Friesland en veroorzaakten aldaar groote schade. In 
geene geringere mate trof Oost-Friesland deze ramp, 
alwaar te Emden , bij bet ziekenhuis, eene kolk ge
spoeld werd, ter plaatse , waar vroeger de oude sluis 
gelegen had '), welke de proost hisko  van daar weg
nemen en bij de Yalderpoort weder had doen leggen. 
Ook de Elbe zwol op tot eene hoogte 9 zoo ais men 
tot dusverre nog niet gezien had ; alle landen boven 
Hamburg werden overstroomd; te Hamburg ontstond 
er voor den Winserbaum eene wel 10 vademen diepe 
doorbraak; buizen spoelden weg9 zelfs tuinen 2) , deze 

t vermoedelijk van een’ veenachtigen bodem.
In 1525 liep Friesland weder tweemaal onder , 

den 14den en den 25sten January. De tweede vloed 
ging met zulk een verschrikkelijk onweder gepaard, 
dat men meende, dat de wereld zoude vergaan. Een 
derde hooge vloed, die op den 26sten September kwam 
opzetten, overstroomde alleen bet buitenland a) - I n  
1529 had men, volgens u eeg en  , aldaar wederom eene 
overstrooming *). -  Op Margareta-dag, den lSden July, 
1530, stak er, volgens bewinga, een hevige stroom op, 
die bet water over alle dijken heenjoeg, hetwelk daarop 
veel schade onder de menschen, het vee en de huizen

1) Volgens Harkenroth lag deze sluis bij de Heerepoort. 
Beninga. 354. Aanm.

2) Gabbema. 221. Outhof. 463. Beninga. 615. Kusz. I. 65.
3) Gabbema. 222. O uthof. 464.
4) Outhof t. a. p. Gabbema 223.
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in de lage landen aanrigtte '). Door den vloed van 
den 5den November deszelfden jaars werden vOoral de 
Nederlanden zwaar geteisterd. Tegen 8 ore des mor
gens verhief zieh de storm en duurde tot ß uur in den 
namiddag. Onuitsprekelijke schade werd er in deze 
weinige uren tijds aangerigt. De dijk bij Dixmuiden, 
in Flaandéren, brak door en schier die geheèle streek 
werd onder water gezet, naar den kant van Gent been 
alleen 21 kerspelen« Zeer vele specerijen en andere 
goederen in de kelders te Antwerpen werden bedorven. 
Alle dorpen tusschen deze slad en Bergen-op-Zoom 
liepen onder, volgens qüdïkhovetî zouden dezelve ge
zamenlijk verwoest en derzelver inwoners, benevens het 
vee, verdronken zijn. Geheel Zeeland werd overstroomd. 
Op Walcheren bezweken de dgken bij Westkappel, 
tusschen Amemuiden en Middelburg, en bij F  eer e 
op twee plaatsen, terwijl te Flieeingen ook de stads
wal doorbrak. Vele menscben namen hunne toevlngt 
op den hoogen toren, welke door ie baren omverre 
geworpen werd, waarop allen, die op denzelten eene 
schuilplaats gezocht hadden, hun graf in de golven von
den. Het vreesselijkste lot trof Zuid^Beveland ; des
zelfs geheele oostkust met eene menigte dorpen ging 
verloren, de stad Remerewale werd half verwoest en 
tot een eilaad gemaakt. De Westwetering, een bin
nendijk, aan welks einde Goes ligt ', brak op drie 
plaatsen door, de Ganzepoort aldaar werd voor het 
grootste gedeelte weggespoeld. Op alle overige eilanden

1 )  Beninga. 677.
5*
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bezweken insgelijks de dgken, ais ook de slais te 
B o omvliet op Noord-Beveland. Te Vtanen en Gou~ 
tveweer, op Duivel and, werden 30 op den dijk staande 
hliizen, benevens eene kapel, tegelijk met den dijk 
zdven, door bet water weggeslagen, hetwelk aldaar 
bovendien diepe kolken spoelde. De jammer en ellende, 
waarin 'Zeeland door dezen, vloed gedompeld Werd, laat 
zich niet beschrijven. Ontelbaar was de menigte Tan 
het verdronken vee; overal zag men hetzelve op bet 
water ronddrgveh. Vele schoone buizen en landhoeven 
werden verwoest; geheele hoopen koren yan ‘allerlei 
soort spoelden de golven weg, gelijk uok verscheidene 
mèekrap-eesten en honderden balen meekrap. Groot was 
het aantal menschen, die eene prooi der vratige zee 
werden. Velen van hen, die het leven behielden, waren 
van .al hunne have beroofd geworden. Menigeen, te 
voren in bet bezit van aanzienlijke goederen, door 
talrijke bedienden omgeven, moest thans zelf dienen ; 
anderen moesten bij de huizen rondgaan om hun brood 
te bedelen. Velen, die zich elders hadden nedergezet, 
kwamen naderhand door kommer of gebrek om. Mea 
wil , dat deze vloed in het geheel 404 kerspelen onder 
water gezet heeft. Ook Holland en Friesland bleven 
niet verschoond, doch men vindt geen gewag gemaakt, 
dat er in die gewesten aanmerkelijke schade aangerigi 
werd. Des te vernielender daarentegen woedde de zee 
op het oostelijk schiereiland: in Eiderstedt alleen ver
dronken 1400 menschen. -  In Zeeland zette een nieuwe 
vloed op den 30sten November al het land, dat weder 
droog geloopen was, andermaal onder water. Al het
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winterkoren werd door deze beide vloeden bedorven, 
gedeeltelijk spoelde het water hetzelve uit den grond1).

De À llcrbeil i gen-vloed van 1532 behoort onder de 
grootste eñ vernielendsteoverstroomingen, welke de Noord
zeekusten, van het Kanaal tot aan Jutland, geteisterd 
hebben. Dezelve verhief zich op den lsten November, 
volgen& anderen op deij 2den, in Denemarken y in den 
nacht tusschen beiden, en volgens emmius op den Sisten* 
October, bg eenen storm uit het noordwesten, die vol* 
gens sommigen vier dagen duurde, en hoofdzakelijk 
Zeeland met de hevigste woede aantastte. De dgken 
aldaar, met groote kosten na den vloed van 1530 
weder hersteld, konden geenen genoegzamen weêrstand 
bieden, zij bezweken en schier alle Zeeuwsche eilanden 
lagen wederom onder bet water bedolven. Op Zuid- 
Beveland werden de eerste in het vorige jaar bedijkte 
6 dorpen van de heerlijkheid Boreelen overstroomd, 
gelijk ook de Oostwatering aldaar, met verscheidene 
polders, waarbij vele menschen verdronken. De stad 
Kortgene, op Noord-Beveland y verzonk voor hét groot« 
•te gedeelte, ais ook het dorp Catey alwaar de'inwoners 
zich pp eene nabijgelegene hoogte poogden te rpdden, 
doch vóór nog dat zg dezelve bereikt hadden overrom
pelde hen het water, dat meer dan 100 uit hun midden 
wegraapte, zonder nog diegenen mede te rekenen^ 
welke zich van bet platte land bg hen gevoegd had*

1) 'Reigersberg, I. 47. II. 428. *P. Jovius, Oudenh. 108. .
Scarles. 44&. Gabbema, 220. Outhof, 466. TegenV. Staat. 
X* 485. 'Alard. 1886. Kusz, I . 67. r *
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den. Ook verdronken er te Kortgene velen in hunne 
bedden; anderen vlugtten op de bovenste,verdiepingen 
hunner woningen, vanwaar zij, bij het takken des 
waters, met booten afgehaald werden* De dijken van 
Schouwen werden op onderseheidene plaatsen doorge
broken. Een aantal van vele duizenden manschen en 
eene ontelbare menigte vee veiplronk, meer nog dan 
twee jaar te voren. Veel van het overstroomde land 
bleef voor ebbe en vloed liggen, vooral op Noord
en Zuid-Beveland ; dit laatstgenoemde eiland, vóór 
1530 nog 20 mijlen in den omtrek, werd tot op de 
helft verkleind. De familiën van Duiveland en Vosmaer 
verloren 15 onderscheidene landgoederen op Noord- 
Beveland en Duiveland alleen, van welke eenigen echter 
eerst door latere vloeden verzwolgen werden. Verschei
dene andere aanzienlijke familiën werden van al hunne 
goederen beroofd- In Noord-Holland liep de zee een* 
voet hoog over de dijken, welke op vele plaatsen door
braken. Té Boom nam het water een stuk van de 
Westerpoort mede en woelde op die plaats een diep 
gat in den grond; tevens ligtte het water twee groote 
stukken van den dijk op en wierp dezelve in den 
groóten Waal, alwaar tij nog langen tijd daarna ston
den , door de burgers keizer en keizerin genaamd ; 
de sluis behield men met groote moeite. Velehuiien 
op het land werden met derzelver bewoners en alles 
wat zg verder bevatteden weggespoeld : op zee vergin
gen ook vele schepen met derzelver manschap. Den 
geheelen winter door liep het zeewater door de ope- 
ningen in de dijken in en uit ; terwijl hetzelve tol aan
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Amersfoort doordrong, aldaar Tole menschen en vee 
doodende. In Friesland overtrof deie vloed, ten op- 
ziglc van deszelfs verderfelijke uitwerkselen, al de 
vorigen, door welke men aldaar in de laatstverloopene 
30 jaren bezoclit geworden was ; alleen was het aantal 
verdronken vee niet zoo groot, dewijl hetzelve voor 
het grootste gedeelte reeds op stal stond. Verwoestend 
overstroomde de vloed bet oostelijke schiereiland; ter 
hoogte van eene ton stortte dezelve zich over de dijken 
héén en zette de Marsch 6 ellen diep onder water. Vele 
duizenden menschen kwamen daarin met al hun vee 
en have om. Geheel Nordstrand werd overstroomd, 
terwijl er aldaar 11 groote kolken, eenige van meer dan 
40 el diep, en 7 kleinere in de dijken scheurden; 
meer dan 1500, volgens anderen tot 1900, menschen 
vonden daarbij bun graf in de golven. In Riepen 
steeg het water zoo hoog, dat men na deszelfs afloop 
in de gangen der kerk en op de straten vele levende 
visschen ving. In Tandem verdronken vele menschen; 
bet water stónd alhier 3 el hoog tegen den kerkmuur 
op en rigtte aan het slot en op andere plaatsen groofe 
schade aan. In de Lundenberger Marde moest men 
naderhand den dijk landwaarts in verplaatsen. Eider-  
stedt had een verlies van 1100 menschen te betreurend 
In Dithmarsen verdronken zoo ontelbaar vele men
schen, dat de lijken ter plaatse, waar men dezelve vond, 
begraven werden. Bij Busum bleef niet het derde ge
deelte van den dijk bestaan, terwgl er 12 kolken ont
stonden ; het water stond aldaar tot aan den kerkmuur 
en te Lunden, hetwelk op de helling van 'een’ lagen
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geestgrond ligt, in de huizen. In de Wilstermarseh 
dreven onderscheidene menschen met hunne buizen naar 
de Geest weg. De kerken te Biszhorst en Aszfleth 
stortten in puin. In Hamburg liep bet‘water over de 
hopmarkt tot aan het kerkhof der Nicolai-kerk. Het is 
opmerkelijk, dat tegen den avond, toen het water des
zelfs hoogsten stand bereikt had, de wind zoo geheel 
bedaard was, dat men met een brandend licht onder 
den vrijen hemel gaan konde 1).

In 1533 had men op maandag vóór Allerheiligen 
andermaal een’ feilen storm, welke het zeewater over 
alle aangeslgkte landen in bet oosten heenjoeg. De 
dijken van Nordstrand werden voor het grootste ge
deelte weder doorgebroken, waardoor het water gedu
rende den geheelen winter in- en uitliep *). -  In het 
volgende jaar kwam er, 3 dagen vóór St. Gillis, wederom 
een zware stormvloed bij Zeeland opzetten, die aldtar 
vele dijken vernielde 3). -  In 1531 moet er een sterke 
vloed in Groningerland binnengedrongen zijn, daar 
het dorp Wagenborgen, ten dien tijde aan den Dol* 
lart gelegen, volgens het berigt van a . eppbics zoo zwaar

1) *Retger8berg. 69. *Veliu8> Kronijk. 'Twisch. 771, en and. 
Emmius 867. Gabb> 239* Outhof. 473. Tegenw. St. X. 464 
XII. 16. Boêt. 19.68. Heimr. 218. 'JKusj, I  68. Beninga. 
686. Schotanus. 646. Deze beide laatstgènoemden voe
ren dien vloed onder 1531 aan, gelijk ook eene kleine 
Hollandsche Kronijk, welke Gabbema, blz. 239» aan- 
haalt.

2) *Boet, 19. Heimrich. 219. Kusz. I. 20.
3) Gobbettia. 246. Outhof* 480.
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door denzelven geteisterd werd, dat bet zijn land aan 
de stad Groningen moest afstaan !)., — In 1540 greep 
er insgelgks eene overstrooming plaats, waardoor, Tol« 
gens een jaarboek van Amersfoort, in Zeeland en 
Rolland. een groot aantal menschen en vee zoude om
gekomen zgn. In Eemland en Gelderland braken alle 
dijken door 2). « In bet jaar 1543 drong bet water, 
bg eenen hoogen vloed, te Ording in Eiderstedt; men 
was genoodzaakt den dijk aldaar, alsmede te Siemens- 
berg , te doen inspringen, waardoor het dorp met Teel 
land Terloren ging, weshalve ook de kerk twee jaren 
daarna yerder landwaarts in- verplaatst moest worden3).
— Het jaar 1550 leTerde aldaar weder eenen vloed op 4).
— Zeeland onderging in bet volgende jaar eene over
strooming, waarbij Hmtnoten met meer andere pol
ders en ook» het Bat yerzwolgen werden 5).

De Pontianus-vloed Yan (den 14den Jan.) 1552 
rigtte niet alleen in Vlaanderen, Zeeland en Fries
land, maar ook in Utrecht en Gelderland groote schade 
aan. Overal bezweken de dijken. Die te Bunschoten 
aan de Eem werden zoo sterk beschadigd, dat derzelver 
herstelling, op eene ton gouds te staan kwam. Te De
venter ring men risch in de kerk. Eene menigte huizen

1) Tegenw. Staat. XXI. 225.
2) Gabbema. 247* Aanm. Outhof. 481.
3) Heimrich. 219. Kusz. 1.74. Deze merkt aan, dat volgens

anderen de Siemensberger kerk reeds na den vloed van
1532 zoude verplaatst geworden zijn.

4) Heimrich. 222.
5) Gabbema en Outhof, t. a. p.
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stortte in ; T e le  menschen reddeden zich eerst op boo
men, uit welke zÿ echter, door honger en koude be
wusteloos gemaakt, neérrielen en verdronken. Kort 
tevoren, den llden  January , was de Wezer sterk op
gezwollen en stroomde door een gedeelte van de stad 
Minden. Eideretedt werd 14 dagen vóór Vastenavond 
insgelijks door eenen zwaren vloed overvallen, welke 
verscheidene gemeenten onder het water bedolf en by 
Ulveebüll eene kolk spoelde; de eerst in 1548 in- 
ged ijkte Bollinger en Eheterpoldere (Kogen) in Utholm 
verloren hunne dÿken weder en bleven tol 1614 open 
liggen *). -  lp het volgende jaar, 1553, had men aldaar 
weder eene overstrooming 7).

Na een7 zeer strengen winter, waarin het van bet 
begin van January af zoo fel vroor, dat men met. 
beladene sleden over de Zuiderzee, ais ook over den 
Dollart en de Eems naar Emden trok, verhief er zich 
op den Islen April 1554 een storm uit bet zuidwesten, 
daarop naar het noordwesten loopende, die 5 of 6 dagen 
duurde en in O&et-Friesland groote schade aan dÿken 
en sluizen veroorzaakte ; ook leden 7 Emder schepen niet 
verre van Borkum schipbreuk *). Het it opmerkens
waardig, dat de Eems, in den her&t van hetzelfde jaar, 
met eenen sterken oostewind zoo zeer afliep, dat men 
van Petkum, mits laarzen aan, droogvoets door dezelve 
naar Ditzum ging 4).
1) *v. Meieren. 59. Gabbema. 247. Oulhof. 482. Heimrich.

220 Kusz. I. 77.
2) Heimrich, t. a. p.
3) Beninia. 825. Out hof. 485.
4) Beninga. 823. Oulhof, I. a. p.
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Wg kunnen niet onaangeroerd laten, welke aan
merkelijke verwoestingen eene waterhoos aanrigtte, van 
welke BEirncaa gewag maakt. Hij beschrijft dezelve ais 
een wonderteeken, dat zieh op den avond van den 
16den Julij 1555, na eenen sterken regen, op de hoogte 
van een' boom in de lucht vertoonde, in de gedaante 
voor eenen molenas, aan het eene einde spits toeloo- 
pende. Dezelve verscheen met een » ijsselijk geschreeuw 
en gehuil” boven W ir d u m  in O ost-F rie* land , sloeg 
de deuren en vensters in de huizen aan stukken, rukte 
de pannen van de daken , wierp eene vrouw in huis 
héén en wéér, en joeg eenige oude varkens zoodanigen 
angst aan, dat zij met een vervaarlgk gegier, alsof 
men ze wilde doodsteken, uit het dorp ijlden en in drie 
dagen niet weder gezien werden. Eindelijk nam de 
hoos in bet noorden des dorps eenen geheelen akker 
met boonen, met aarde en wortel, op en liet denzel* 
ven een groot eind wegs aan gene zijde van den dijk 
weder vallen *). *

Op den llden Jannuarg 1558 ontstond er een 
zware storm in Oost-Friesiand, die aldaar vele schade 
veroorzaakte. De wind wierp vele huizen en schuren 
omverre en doodde zoodoende de menschen cn het vee 
io dezelve *). Op Mandoe ging in hetzelfde jaar een 
kerspel ten gronde *). -  In het volgende jaar doorbrak 
een watervloed op den 15den November de dijken aan

1) Beninga. 833. Outhof. 485. De laatstgenoemde verandert 
de boonen in boomen, en bet nootden in de stad Norden,

2) Beninga, 846. Outhof. 487.
3) Danluerth. 76.
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de Zuiden.ee, spoelde bet paalwerk bíj Stavoren weg 
en overstroomde een groot gedeelte van Friesland l). 
Bij Ulholm in Eiderstedt ontstonden op den 14den 
November twee kolken : Westerhever weid insgelijks 
zwaar geteisterd. De Slör zwol des avonds tot eene 
buitengewone hoogte op en zette een gedeelte van Itze
hoe onder water 2).

Doop een’, in den nacht van den lßden Mei 1561, 
plotseling opgekomen vloed werden . de dgken van 
Oost-Friesland aanmerkelijk beschadigd; dezelve deed 
tevens, vooral op de buitenlanden, eene groote menigte 
rundvee en schapen omkomen en bovendien vele sche
pen verloren gaan 3). Spoedig daarop, den 27sten Julij, 
liep de zee aldaar weder zeer hoog op en rigtte toen 
nog groolere schade aan onder het vee, de schepen en 
het op de aanwassen liggend hooi, hetwelk geheel eu 
al wegspoelde, terwijl bet te veld staandë koren tegen 
den grond geslagen Werd* Nog vernielender woedde 
de storm« in Denemarken. Verschrikkelijk werden 
aldaar de dgken geteisterd, op eenige plaatsen zelfe 
doorgebroken, en al de Eiderstedtsche aangeslijkte 
landen zouden overstroomd geworden zijn, indien de 
wind zich tegen den tijd van den tweeden vloed niet 
gelegd had. Westerhever en UlveshuU leden het meest; 
op de laatstgenoemde plaats ontstonden drie kolken*
Zoowel dáár ais in de kerspelen Koldeftbüttel en

«

1) Schotanus. 709. Gabbema* &9. Outhofm 488.
2) Heimrich» 220. Kusz. 1* 78*
3) Beninga. 857. Outhof. 488.
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Witzwcvlh dreef al het op het veld liggende hooi en 
horea weg« De dgken yan de Stör braken door, waarbij 
een groot aantal mënschen en vee het leven verloor en 
vele veldvruchten vernield werden. De Haseldorfer 
manch werd door denzelfden ramp getroffen ‘). -  In 
bet volgende jaar alormde en regende bet, bestendig 
met onweder gepaard, in Oo*t-Frtesland gedurende 
de maanden Maart, Mei en July zoo sterk, ais men 

* bij menschen geheugenis niet ondervonden had. Al 
het lage land werd met water overdekt, hetwelk veel 
vee « i hooi verzwolg *). -  *s Jaars daarop viel er op 
den middag van den 25sten Juni] tot den volgenden 
middag zulk een sterke regen, dat op de laagliggende 
landen van DUhmanen bet koren, gras en al bet 
land meer dan een voet diep onder water kwam te 
etaan 3).

De winter van 1564 leverde zulk eene verbazende 
hoeveelheid sneeuw op, dat bij de opdooi alles onder 
water liep, zoodat de menschen op zolders moesten 
vlugten, hoewel er desniettegenstaande nog velen, be
nevens eene menigte vee verdronken,, terwijl ook de 
dgken veel leden; bet geheele land geleek gedurende 
5 of 6 weken eene zee. De »Chron. Agathense ” welke 
dit berigt mededeelt, noemt geene plaats. Waarschijn- 
lgk trof Noord-Holland die ramp, daar er in de 
Jbeschrgving van Enkhwzen ook gewaagd wordt van

1) Beninga, t. a. p. Heimrich. 220 erf and. Kun* I. 81.
3) Beninga. 859. Outhof* 499«
3) *Vieth. 426. K un. I. 81.
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eene harde vorst en Bterke opdôoi, met vermelding, 
dat het ijs zich door den zuiderdÿk schoof en twee 
zoutkeeten vernielde ')« — In bet volgende jaar liep 
de Betuwe onder 'en in den diefdijk ontstonden drie 
doorbraken, die echter dadelijk weder digtsloegen 2). 
In Butjadingerland drong de zee in hetzelfde jaar 
binnen, spoelde de moren van verscheidene huizen 
omverre en rigtte andere schade aan, zoo ais uit 
m . rothe’s berigt aangaande den vloed van 1570 blijkt.* 
— Volgens eene ongedrukte Jevenehe Vxúnv^i van 1566, 
kwam er des dingsdags na Invocavit een vloed op- 
zetten, die den dijk van de Somberger greede weg
spoelde , vele huizen verwoestte, 20 menschen deed 
verdrinken, vervolgens over den oudeó dijk stroomde 
en het land aldaar, gelgk ook Èmeiger- en Eeener- 
land onder het water bedolf. Ook Butjadingerland 
werd zwaar geteisterd 3).

Een der vreesselgkste watervloeden, welke zijne 
vernielende kracht aan de Noordzeekusten deed gevoe
len , was de A  lier heilig en-vloed van 1570. Geen 
der latere vloeden is, met betrekking tot deszelfs uit
gebreidheid en aangerigte verwoestingen, met denzelven 
gelijk te stellen; van de vroeger plaatsgegrepene alleen, 
de Allerheiligen*vloed van 1170, juist 400 jaar tevoren, 
hoezeer dan ook bij vele andere overstroomingen meer 
mensdien het leven mogen ingeschoten hebben. Ook

1) Gabbema. 350. Outhof. 496.
3) Gabbema• 351. Outhof. t. a. p.
3) Janeen. 71. *
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is deze overstroomi ng de eerste, over welke men nit* 
roerige berigten in eene ontelbare menigte werken aan
treft *).

Op den lsten November, ten tijde van de volle 
maan, stak er een storm uit het westen op, die des 
avonds naar het noordwesten liep, twee etmalen met 
de grootste hevigheid bleef voortwoeden en het water 
van den oeeaan tot eene nooit gekende hoogte opstuwde. 
In een oogenblik waren de dgken overstegen en door
gebroken, waarop de zee zich met de grootste snelheid 
over de uitgestrekte vlakten verspreidde. Ontelbare. 
menschen, ten deele in de bedden overrompeld, vonden 
plotseling den dood in de golven ; eene tallooze menigte 
vee verdronk, zoowel op de stallen ais in de weide $ 
veenlanden werden van elkander gescheurd, waarvan* 
gedeelten met huizen en boomen wegdreven en zich op 
andere plaatsen weder vastzetteden. Geheele streken 
van dgken werden tot op den grond weggespoeld ; huizen, 
kerken, dorpen door de golven vernield, de bewo
ners door het water, medegesleept, of onder de instor
tende huizen verpletterd ; zij, die aan den dood ont
kwamen , werden in eene onnitsprekelgke ellende 
gedompeld, waaruit zij zich nimmer weder konden 
opbeuren $ vele vroeger wdgezetene lieden werden tot 
den bedelstaf gebragt of gedwongen om den grond

1)  Gabbema eu Outhof balen meer dan 30-aan, bij welke 
dar* no# de D ui«« c he geschriften koeten* Outhof heeft 
de berigten ait die menigvuldige werken in goede orde 
gerangschikt, zoodat ik tot aan de Jade hoofdzakelijk 
hem volge. ’

i
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hunner geboorte vaarwel te zeggen. Thans nog, ruim 
derdehalf eeuw na die. verschrikkelijke gebeurtenis, 
vindt men familiën, bij welke deze vreesselijke vloed, 
door overlevering van geslacht tot geslacht nog in 
levendig aandenken is. -  Wij zullen alleen van het 
merkwaardigste der bijzondere voorvallen verslag geven.

Vlaanderen werd in diepe ellende gedompeld. 
Te Gent drong het water tot aan de Keizerspoort door. 
Grevelingen, Duinkerken , Nieuwpoort, Ostende, 
Brugge, Watervliet en de omliggende dorpen werden 
zwaar geteisterd en gevoelden daarvan nog langen tijd 
de naweeën. Overal verdronken vele menschen en 
beesten. -  In Braband leed vooral Antwerpen veel. 
Het water steeg aldaar een* voet hooger dan in 1530, 
en 2 voet hooger dan in 1552; eene menigte koop« 
waren werd door hetzelve nat gemaakt en bedorven, 
terwijl vele menschen in kelders, door het water ver
rast, verstikten. De sluizen, kaaijen en andere stads
werken ondergingen zware schade, welke, even als die 
aan de koopwaren toegebragt, op ƒ100,000 begroot 
werd. Een beladen schip, 150 voet lang, werd op 
de kaaijen gezet -  Zeeland werd ten deele ook zwaar 
getroffen; meer dan 3,000 menschen vonden aldaar 
den dood in de golven, welke ook geheel Saftingen 
wegspoelden. Zuid-Beveland werd geheel en al over
stroomd. Gansch Bommene op Schouwen spoelde weg. 
Duiveland, zoowel ais St. Anneland lag geheel onder 
water. Op Goéree bleven slechts weinige huizen onbe
schadigd. Het nadeel, dat op Overflakkee in Ooitjes- 
plaat te weeg gebragt werd, was onberekenbaar; op
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dit eiland alleen liepen ongeveer 70 polders onder. In 
het Land van Putten en Biervliet kwam eene groote 
menigte menschen en vee om $ terwijl het Land 
van F  oom, op twee polders na, met water overdekt 
werd. -  Nog zwaarder werd Holland geteisterd. Bij 
Papendrecht aan de Merwe, tegen over Dordrecht, brak 
de dijk op eene lengte van 40 roeden door, en die van 
den Krimpenerwaard op zeven plaatsen, hetwelk den 
ondergang van vele menschen en huizen na zich sleepte. 
In Dordrecht, Rotterdam en andere steden liep bet 

- water 3 voet hoog over de straten. Bij Tet Heide 
werden de duinen vernield en onderscheidene huizen 
medegesleept. Scheveningen trof een treurig lol ; 128 
huizen werden aldaar, volgens eene in de kerk opge- 
hangene tafel, ten eenen male in puinhoopen veranderd, 
terwijl slechts weinige der anderen onbeschadigd ' ble
ven j het water stond ip de kerk 3V6 voet hoog en had 
in dit gebouw nog zulk eene kracht, dat bet eene zware 
ijzeren kist omwierp. De visscherspinken dreven door 
het dorp rond. Niettegenstaande dit alles verloren, 
schier wonderbaar, slechts 3 menschen het leven, zoo 

' ais de bovenbedoelde tafel vermeldt. Te Katwijk spoel
den 50 huizen weg. In den Diemer-dijk, tusschen 
Muiden en A meter dam, ontstonden 12 of 13 doorbra- ' 

•ken, waardoor groote schade in.de kelders en pakhuizen 
yan Amsterdam aangerigt werd. Een zwaar verlies 
ondergingen de aan de Noordzee gelegene dorpen van 
Noord-Holland, zoo ais : Noordwijk, Zandvoort, W ijk  
aan Zee en Egmondi de vele aldaar vùorhandene vis- 
scberspinken en booten geraakten ylot, dreven door de

6
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dorpen rond en stieten muren en daken omvcrre. Het 
Hondtbosch, een verbazend paalwerk met groote gra- 
nietblokken belegd, tusschen Pitten en Kamp} werd 
op drie plaatsen omverre geworpen ; gelqkkiglijk bood 
de daarachter liggende Slaperdijk weerstand aan het 
geweld der. baren, anders zoude geheel Noord-Holland 
in eene zee herschapen zijn geworden. Het dorp Ka- 
lantsoog werd geheel en al door de zee verzwolgen, 
behalve alleen de kerk, die, hoewel sterk beschadigd j 
nog staande bleef. Te Huisduinen kwam de zee van 
bet westen aanbruisen en stortte zich, over bet dorp 
heenrollende, oostwaarts weder in de Zuiderzee, meer 
dan 100 huizen en vele menschen medeslepende. De 
groole polder de Zijpe brak door, van de daarin staande 
104 huizen gingen er 80 met 300 menschen ten gronde  ̂
Ook de Wierdijk bij Enkhuizen bezweek ; de Noorder- 
spui aldaar kwam in groot gevaar, doch werd door het 
aanbrengen van takkebossen nog gelukkiglijk behouden« 
Verscheidene huizen in Noord-Holland, op veengrond 
staande, geraakten vlot. Bij Schagen dreef een derzel
ver door de sluis naar den dijk, alwaar deszelfs bewo
ners eerst door bet toeroepen van de op den dgk staande 
aanschoüwers hunne zeldzame scheepvaart vernamen. Bij 
den Egmonder dgk kwam zelfs een mesthoop met 43 
varkens aandrijven, welke heel uit het Land van Put* 
ten Was weggespoeld. Waterland, aan het IJ, stond
schier geheel en al onder water, hetwelk aldaar onbe~ 
echrijfelijke ellende en verwoestingen aanrigtte. Schrik
barend beukten de golven den dgk bg Harderwijk. 
Van dáár tot aan Kampen bleef er naauwelijks één stuk
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vee in leven, zelfs le Kampen verdronken 6  men
schen; veel meer nog tnsscben deie stad en de grenzen 
van Friesland. In den omtrek van Voüenhove dreef 
een hnis met schuur en oven, door boomen omringd, 
eene halve mijl weg, zonder dát de b e w o n e r s  daarvan 
bet minste bespeurden, die bij bet aanbreken van den 
morgen zeer verwonderd waren, dat zij zich op eene 
hun geheel vreemde plaats bevonden.

Op het hevigste vierde de oceaan deszelfs woéde 
aan Friesland bot. Groote streken van den dgk wer» 
den aldaar geslecht, buizen én schuren door dén stroom 
medegesleept, geheele huisgezinnen op hunne bedden 
verstikt; ouders, kinderen, zuigelingen in de wieg dre
ven, tegelijk met bet huisgeraad, op de golven rond; 
schepen gingen door de gebrokene dgken heen ; bij 
Makkum zeilde een scbip van 70 lasten, met de lading, 
zelfs over den dijk heen, verre landwaarts in. Men 
voer met schepen, die 8 voet diep gingen, van Sneek 
regelregt naar de Lemmer en de Kuinder, alleen de 
keilen en torens vermijdende. Ook hier dreven veen- 
landen, met huizen en al wat dezè bevatteden, rond, 
eenige stukken werden zelfs heel naar de provincie Ut
recht gespoeld, alwaar zij zich ais beüvels te Mmarseveen 
en elders weder vastzetteden. De eigenaars Tan de weg
gedreven e gronden verlangden daarna hun land terug; 
men maande hen aan", hetzelve binnen 24 uren weder 
weg te halen, dewijl de bezitters van de daardoor over
dekte velden hunnen, grond moesten gebruiken; daar 
zulks echter ónmogelijk was, bleef bet land liggen waar 
de vloed bet heengespoeld had. Stavoren leed aanmer-

6*
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kelgke schade; de dgk werd tot aao de stad geheel 
weggeslagen. Ook te fPorkum, Makkum , Karn werd 
en langs de knst tot Harlingen zag het jammerlgk uii. 
Hindelofen alleen had daardoor het verlies van 30 
vrouwen en meisjes te betreuren, die uilgegaan waren 
om bet vee te huis te halen ; hare lijken kwaïnen met 
die van het vee bg den dgk aandrgven. Zeer zwaar 
werd de geheele noordzijde van deze provincie, van den 
Büdt tót aan de oostelgke grenzen, geteisterd. Bijna 
alle. huizen van de kustdorpen werden verwoest, vele 
zelfe stortten met hunne bewoners in zee. Het water 
stond algemeen i l  voet boog op de velden, het drong 
zelfs ter hoogte van 1 voet in de kerk van het op eenen 
boegen heuvel liggend dorp MeUelawier, in de nabijheid 
vad Dokkum, zoo ais zulks in eenen graauwen zand» 
steen (zoogenaamden Bremervloer) in de kerk is uitge
houwen, en steeg aldaar, volgens ipet’s meting, 13 
voet houtmaat boven het gewone hooge winterwater '). 
In Qost-dongeradeel kwamen, ingevolge het inschrift 
in gemelden steeu, 1,800 menschen in de golven ont, 
volgens de afzonderlgke lijsten der 13 dorpen van deze 
grietenij 1,763, waaronder alleen 775 te Nijkerk. In 
de stad Dokkum zouden 1,000 menschen verdronken 
zijn, hetwelk misschien overdreven is; in Westdonge- 
radeel 1,510: bet getal der omgekomene menschen in

1) Yan Leeuwen Voorrede. 37, die bet inschrift tevens m eer ' 
naauwkeurig opgeeft dan Winsemius en Outhof 'm Hetzelve 
luidt aldus: »A 1570 op Aldarheilige Dach saliens is

( »bet W ater bier ia der Kerck hoecb wesd 1 voet en syn 
>vardroncke in dez* gritenie 1800 raeosjsen.”
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geheel Friesland wordt, waarscbijnlgk te boog, op
20,000 berekend*

Groningen werd insgelijks in diepe ellende gedom
peld ; een aantal van 9,000 menschen en 70,000 stuks 
vee zoude in dit gewest eene prooi der golven zijn ge» 
worden* De zee drong het eerst bij Cremershom 
binnen, liep daarna schier manshoogte over alle dgken 
en stortte zich toen vooral op de dorpen aan de noor
delijke kust, ontelbare buizen en schuren medeslepende. 
Bijna het geheele land was in eene zee herschapen* 
Overal zag men mensehen op balken, bedden, hooi-, 
atroo- en mesthoopen en overblijfselen van huizen rond
drijven, God en hunne naasten op eene hartverscheu
rende wgze om redding smeekende ; velen dreven tot 
5  mijlen verre naar den hooger liggenden zandgrond. 
Een schip van Grijpskerk, dwars over het land zeilende, 
ontmoette twee vlottende buizen, welker om hulp roe
pende bewoners in het schip opgenomen werden. Men 
zond booten en pramen uit om eerst de nog levenden te 
bergen en dan de lijken op te visschen. Op het gun- 

x stigste onderscheidde zich de ovërste robles, bevelhebber 
der Spaansche troepen. Hij noodzaakte alle bezitters 
van vaartuigen, de ongelukkigen te redden, waarbij bij 
zich zelven geenszins spaarde. Een geheel huis te 'Us- 

. kwert geraakte vlot en dreef zuidwaarts naar Schild- 
wolde. Een os, op eene rustbank (Schlafbank) drgvende, 

.kwam behouden te Appingadam aan land.
Bedroevend was bet schouwspel, dat Oost-Friesland 

opleverde; alleen Reiderland bleef aldaar van de vernie
lende overstrooming verschoond. Overal waren de dgken
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doorgebroken. Emden was in een eiland herschapen; 
te Barenburg, eene rij buizen bij de toenmalige nieuwe 
poort *), gingen de meesten derzelven met vele mènsehen 
en een groot aantal Tee ten gronde. Het watér drong in 
de op eene hooge werf staande kerk tan Süderhueen, 
een uur ten noorden tan Emden ; nog tegenwoordig is 
bet merkteeken tan deszelfs hoogte aan den kerktoren te 
zien; terwijl er in de kerk zelte, aan bet hek tan het 
koor, een inschrift aangaande dezen tloed hangt, hetwelk, 
blijkens de schrijfwijze, reeds ten dien tijde moet vervaar- 
digd zijn. Daaruit ziet men, dat de overstrooming zich 
zelfs tot aan Bagband, 5 uur ten oostjen Tan Emden op 
eenen hoogen zandgrond, heeft uitgestrekt. Volgens de 
kronijk van vabritius kwamen er in dit gewest 3 ,000  
menschen om. In het tot Oost-Frieetand behoorende 
Barlingerland Tooral zag het deerlijk uit ; twee schoone 
dorpen, Oldendorf en Beme} gingén met hunne kerken 
geheel en al verloren, en werden naderhand met het groot
ste gedeelte Tan derzelver landerijen buitengedijkt. Vol
gens eene bewaard gebleTene opgave kwamen er in deze 
landstreek 796 menschen om, terwijl er 270 huizen ver-* 
nield werden en 1,372 paarden en veulens, 3,330 stuks 
rundvee, groot en klein, 1,438 schapen en 1,336 varkens 
verdronken.

Onderscheidene voorbeelden van doodsgevaar en red
ding uit den grootsten nood in Qost+Frieeland zïfn op- 
geteekend ; wij willen daarvan de merkwaardigste aanstip
pen. -  Een man, j a k  m e t e r s  geheeten, sprong, door het

1 ) . De streek van de tegenwoordige oude uieuwe-*peort*
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water overvallen, uit heft bed eu vlugftte naar den udder, 
terwijl hg opk, door eene in denzelven gemaakte opening, 
zgne vrouw naar boven trok. Omniddellijk daarna 
stortte bet buia in ; de beide echtgpnooten dreven naar 
den dgk, alwaar den gebeele» nacht, rillende van 
koude, moesfen doorbrengen, hoewel zg in het laatst 
peg eeqigzips verwarmd werden door een varken, hetwelk 
aldaar kwam aanzwemmen en zieh bg hen neêrlegde. -  
Een 70jarig grijsaard met zijn* zoon, diens vrouw on 5 
kinderen bevonden zich in een buis, op het ¿»ogenblik, 
dat hetzelve jnptortte ; de oude man alleen met oen kind 
on een eenjarige vaars ¿gelukte bet op een stuk vair lj.et 
dak te geraken en bleven zoo doende behouden. -  Eene 
in het kraambed liggende vrouw greep haar kind, eerst 
drie dagen oud, doeh de vloed ontrukte hetzelve aan hare 
moederarmen j zjj zelve, hare krachten vruchteloos in
spannende om haren zuigeling aaa den dood te ontscheu
ren, schoot er insgelijks het leyeo bg in. -  Bij den 
Plietmbfrfii bij Leer, kwam eeae wieg aandrgven met 
een kind daarin ; hetzelve werd gered en door eene rijke 
vrouw tot zich genomen, die het den naam van nozas 
gaf. -  Te Sorsum vlugtte een geheel huisgezin op 
den zolder ; bet huis. geraakte door hunne onvoonçigtsg- 
heid in brand en allen werden eene prooi van de vlam
men en golven tegelijk. -  Te Norden hadden zich alle 
vrouwen uit eene buurt bij eene barende vrouw verza
meld, alwaar zij gezamenlijk door den vloed verzwol
gen werden ; de kraamvrouw met het halfgeboren kind 
vond men naderhand weder. Ook te Berdum verslond 
de vloed 15 vrouwen, die tot een doopfeestmaal bijeen
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gekomen waren. Een gelgk lot riel aan een gezelschap 
yan 22 vrolijk bij elkander zijnde mannen in Esen» 
te lienrt. -  Een stuk lands, met een huis, omringd 
door berken, daarop, kwam uit Groningerland aan* 
drijven, en geraakte in Reiderland, digt bij eene kerk, 
weder vast. Hierover ontstond een geschil, hetwelk'de 
regter besliste door te bepalen, dat de eigenaar van 
het land aan den bezitter van bet huis zoo veel door 
koop zoude afstaan, ais deze tot het bouwen van een 
nieuw huis en tot deszelfs heem noodig had.

Jever en Kniphausen deelden met hunne weste
lijke naburen een gelijk lot, ais het aantal der ver- 
verdronkene menschen bewijst, hetwelk op 400 wordt 
opgegeven, doch veel grooter moet geweest zijn, want 
volgens de door jaksek ‘) aangehaalde Jever »che kronijk, 
in handschrift, kwamen alleen in het kerspel Sillenstede 
276 menschen om, terwijl aldaar 10 huizen metal 
derzelver bewoners weggespoeld werden. In de kerspelen 
Ntende en Heppen» verdronken 147, in Sande 13, in 
Sengwarden 60 en in Tetten» 50 , dus te zamen 546 
menschen in slechts 6 kerspelen, vair welke men in de 
beide heerlijkheden 20 vindt, waaronder alleen 2 zijn, 
die geheel op zandgrond liggen, uitgenomen de stad 
Jever• Daarentegen is het overdreven, dat er te lange- 
werth, in Rustringen, alleen 1,000 menschen zouden 
omgekomen zijn, zoo ais outhof, volgens eene onge
noemde kronijk, berigt. Ook in Jever kwam een 
groot stuk veenland aandrgven en zette zich aldaar op

1) Wasserfluth von 1717. S. 74.

\
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een stuk bouwland neder; men stak ran hetzelve lan
gen tijd goeden turf.

In Oldenburg was ,t hoofdzakelijk bet reeds zoo 
dikwijls door de zee geteiterde Butjadinyerland, dat 
ook nu weder hare woede op eene gevoelige wijze moest 
ondervinden. Er is een verslag uit dien tgd van dezen 
vloed bewaard gebleven, door eenen tijdgenoot, den 
predikant m. kothe, geschreven1), waaruit wij het voor
naamste willen mededeelen. v Op den lsten November 
had er een verschrikkelijk, guur en regénachtig onweder 
gewoed, dè wind hevig uit het noordwesten gestormd, 
zoodat iedereen zich haastte om zoo veel mogelijk van 
zijn vee uit de weide te halen, dewijl er zulk een 
overvloed van kouden regen viel, dat niet alleen de 
slooten, maar ook de wegen en bouwlanden (Ackerge- 
beu) overstroomd werden; wegens bet onweêr echter 
kon men niet veel te huis halen, zoodat er eene on
telbare menigte vee van allerlei soort omkwam. Tegen 
den namiddag nam de storm steeds in hevigheid toe, 
de huizen schuddeden op hunne grondvesten, véle da
ken scheurden uit een. De vloed steeg tot de halve 
hoogte der dgken, zakte evenwel niet, maar . bleef op 
dezelfde hoogte staan, zoodat vooral de bewoners van

1) Dezelve schijnt predikant te Eckwardèn of Tossens te zijn 
geweest. Het bovenbedoeld verslag of berigt, gedag, 
teek end den lOden November 1570, bevindt zicb in zijne 
»Cathechismus-Predigten,” in 1572 te Eisleben gedrukt. 
Uter ich deelt, in zijn klein geschrift over den Kersvloed 
van 1717 (in handschrift in het archief te Aurich voor
handen), deszelfs- geheelen inhoud mede*
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de kust toot eenen faoogeu vloed beducht warea eu uii 
voorzorg huune beste goederen op de zolders bragten. 
De meesten evenwel gaven zich zorgeloos aan den slaap 
over. Reeds om middernacht, 3 uren vóór den hoogsten 
vlpedtijd aldaar, was de zee buiten hare perken getre
den, had de hechte dgken vernield en geslecht eu overal 
de aan dezelven staande buizen, met alles wat daarin 
was, in hare vaart medegesleept. Zoo wel van deaDost* 
ais van de westzgde (der Wezer eu Jade) drong de zea 
manshoogte naar binnen en was in weinigeoogenblikkeq 
zoo hoog gerezen, dat men land noch dgken kon zien* 
Topn bet water nu tot de huizenen dorpen genaderd was, 
»heeft hetzelve door zijpen sterken, geweldigen aandrang 
de deuren, muren en vensters gebroken,; weggevoerd m  
het vee verdronken, en alle buisgeraad en andere voois 
wçjrpen verwoest ep bedorven; ja, de zee heeft zelfs vete 
hpjzen, die op de bpoge, sterke, geweldige dgken (Them* 
jppn) stonden en in welke men allerlei soort van koren, 
zoo ais : tarwe, garst, haver en boonea geborgen had, vao 
dà£r naar de zuider- enppsterdijkeo gespoeld, aldaar we
der neérgezet en toen yerbrgzeld, zpodqit gaea derzelre 
in zgn geheel, maar er alleen puin (Hpltt) overgebte* 
vep is." Yan buizen, met sterke muren voorzien, Weef 
geen stuk staan, hooi- en korenbergen van 50 tot 60 

f voeren of wagenvrachten werden bedorven of weggespoeld. 
De menschen vlugtten op zolders en daken, alwaar velen 
van koude verstijfden, daar zíj wegens bet plotseling bin-* 
nendringen des waters geenen tijd hadden zich te kleeden; 
weinigen slechts gelukte het om vuur mede op de zolders 
te krÿgen, hoewel ook velen daardoor tegen hunnen wil
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bel buis Id brand «taten en zoo doende niet «lleen met 
de golven, maar tegelijk met de vlammen te kampen 
kregen. De meeaten moesten drie dagen in de konde 
en zonder voedsel op de zolders en daken doorbrengen. 
I a  de Eckwarder voogdij alleen -  de kerspelen Tossen* 
en Eckwarden bevattende -  verloren 825 menschen 
bet lev«), terwijl er 58 huizen door bet water mede- 
gesleept werden. Het vee kwam meest om, en wat nog 
gespaard werd leed veel, daar bet voeder, voor zoo verre 
niei weggespoeld, door het zeewater bedorven was; veel 

'hooi broeide zoo sterk, dat men de hand wegens hitte er 
niet inbonden konde. Indien het verlies, dat geheel Bui* 
jading er- en Siadtland ondergingen, in verhouding 
stond met dat van de beider zoo ovengenoemde kerspe
len, welke thans iets meer dan 1,200  inwoners tellen, 
Aanmoet hetzelve zeer beduidend geweest zijn, hoewel 
bet getal der omgekomene menschen wel niet tot 4,000 
aal stggen, zoo ais o u th o f  volgens eene kronijk aanvoert» 

spreekt van eenige. duizenden, welke in die 
landschappen hun leven verloren» Volgens r o th b  wer
den er in Butjadingen, aan de Wezer, 5 sluipen wegge* 
spoeli, 0UTHPF geeft 11 op» Het water ligtto ver jn het 
land pp, te Wtordorfy een eikenboscb, op veen&chtigÊD 
grond staande, op en zette hetzelve V4 mijl van dáár 
in bet kerspel Bameüeth weder néér, alwaar ham elhakh  

de boomen nog in weligen groei heeft gezien.
In het hertogdom Bremen moet de schade ook niet 

gering geweest tgn j doch desaangaande ontbreekt het 
ona aan berigten. Slechts zoo veel -weet men, dat er te 
fVtdsdorf) aan de Wezer, 80 kisten kwamen aanspoelen
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en dat er in bet Land Hadeln en het Kehdingerland 
▼die menschen verdronken. Te Hamburg zoude bet 
water, volgens groenbwoud’s kronijk, 5  manslengten 
hoog in de Waag gestaan hebben.

Hoewel de zee in Holstein en Sleestoijk niet zoo 
erg woedde'ais in de westelijke landstreken, was echter 
de schade, welke aldaar aangerigt werd, zeer aanmerke- 
lgk. In den Lühnhueer dgk, kerspel Colmar, ontston
den alleen 17 doorbraken, eenige huizen dreven weg en 
eene vrouw verdronk. De Stör doorbrak den Neukir- 
cher dgk en zette het geheele kerspel onder water, tot 
aan den Nienbroeher binnendijk, die ook in gevaar ge
raakte. In Dilhmarsen - werd vooral Busum zwaar 
geteisterd, zoodat men aldaar op Pahlkom een groot stuk 
land moest buitendijken. Het meeste leden Eiderstedt 
en Nordetrand ; het eerstgenoemde land werd 5 ellen 
diep onder water gezet, terwijl alleen Tönningen en 
nog A dorpen verschoond bleven. Te Ulfesbüll en 
Off enhali ontstonden verscheidene kolken, op Nord- 
etrand 11 ; aldaar bleven slechts A kerspelen van de 
overstrooming bevrijdl).

In onderscheidene werken wordt het getal men- 
schen, in dezen vloed omgekomen, op de ronde som van

1) B esc hr. van Ond-Batav. 210. *Hooft9 Nederl. H ist 757« 
Bosteau, Hist. *Valkoog9 Kron. van de Zijpe, 23, ^  
Winèemius. 550. Schotanus. 757. Gabb. 251. O utho f498» 
498. Tegen w. Staat, VIII. 371. XV. 354. Hamelmann. 
390. Jansen. 71. Wiarda. III. 108. 'Boëtius. 109. Beim- 
rich. 221. *Vieth. 427. K un. 1. 86. 1
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100f000 opgegeven. Volgens de verschillende opgaven 
vjn  er verdronkene

In Zeeland . . 3,000 menschen,
» de Zijpe ♦ . « 100
» Kampen . « . 6 —
» Friesland . • 20,000 ------
» Groningen . . 9,000

.» Oost~Friesland . 3,000 ------
» Uarlingerland .. 790 ------
» Jever • . . 540 —
a Rustringen # . 1,000 ------
» Butjadingerland. 4,000 —  en
» jE i der stedt . 300 ------

dus te zamen 41,748 menschen.

Onderscheidene opgaven zullen veelligt overdreven 
zijn. Wanneer men, b. v., in overweging neemt, dat 
in de beide grietenijen van Friesland, Oost- en West- 
dongeradeel, welke het meeste geleden hadden, het ge
tal der verdronkene menschen evenwél nog niet ten volle
3,000 beloopt, zoo ais zulks, onder anderen, uit een 
in 1571 aan 4en hertog v a k  a lv a  ingediend verzoek
schrift blijkt '), dan zal men de som van bet geheel tot 
op misschien de helft mogen verminderen. Het bij Gro
ningen opgegeven getal zal welligt insgelijks te hoog 
zijn, daar hier bijna alle dorpen op hoogten (Warfen) 
gelegen zijn; deze bleven, wel is waar, niet van de 
overstroomingen bevrijd, doch het water Londe aldaar

1) Van Leeuwen, Voorrede. 38.
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Otet ttfo teel scbadeaatirigtei), ala xa streken, waàr dtf 
huizen op slechts weinig verhevene -gronden o f op het 
vlakke veld staan. Daarentegen ntilseh Wg de opgaven 
van Vlaanderen) Braband, Zuid- en Noord-Holland, 
uitgenomen van de Zijpe, het grootste gedeelte van Jüe- 
r s r , alsmede van de streken tauschen de Wezer en 
Eider. Bg eene naauwkeurige overweging van alle om
standigheden, zal men mogen aannemen, 'dat bet getal 
van 30,000 menschen, die bon treurig graf in dezen 
verscbrikkelgken vloed vonden,, niet le boog is.

Op den Uden en 12den February 1571 brak de 
Lingédijk•op bet Rietveld door, alsmede de diefdijk 
bg Schoonderwoert, in de nabijheid van Leerdam ¡ 
terwijl tevens de naauwelgks herstelde dgk bij Papen- 
drecht weder geheel en al weggespoeld werd. Eider- 
etedt trof op Allerheiligen weder het beklagenswaardig 
lot van door eenen zwaren vloed overstroomd te woe
den, waardoor de dgk te IVeeterhever zOo sterk be
schadigd werd, dat het geheele land moest medewerken 
om dënzelven te herstellen. De Offenbüller dgk werd 
geheel vernield en te Ulvesbiill scheurde er eene kolk '). 
In het volgende jaar overstroomde een nieuwe water
vloed op nieuw Friesland^ Groningen en Oost-Frie*- 
land en rigtte zware schade aan. Ook brak de dgk 
om den Krbnpenerwaard door1).

De Diele, anders een onbeduidend riviertje, veroor
zaakte in 1573 aan de stad Leuven eene ontzaggelijke
'i ■- i . tj t« /

1) Heimrich. 222. Kuez. I. 88.
2) Winsemius. 575. Gabbema. 277. Outhof. 527. Tegenw.

Staat. VII. 456.
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schadei Zg zwol, door gesmoltene sneeuw aangevuld, 
lot éene buitengewone hoogte op, doorbrak op den Ssten 
January de dijken eh kwam ten 10 nre des morgens 
de stad binnenbruisen, onderscheidene bruggen en eën 
groot aantal kleine buizen met zich slepende, terwgl 
grootere, meer vastslaande gebouwen, 12 ellen boog met 
water opgevuld , het ter naauwernood staande hielden. 
Be onachtzaamheid vau den sluismeester, die de sluizen 
niet bg tgdst opengezet had, veroorzaakte dat het water 
zoo hoog opstuwde; eindelijk baande het zich des na
middags ten 3 ure zelf eenefc weg door de poort én 
een stuk van den wal en verspreidde zich over dé vlaktè. 
Groot was de ellende, die er in deze weinige urén in 
de stad heerschte. Alles haastte en bey vade zieh om 
de daken der huizen te bereiken^ muren en zolders door 
te breken ; aan alle kanten hoorde men het. geroep om 
ladders én vaartuigen. Onophoudelijk weergalmde de 
lucht van hét weeklagen en gejammer van vrouwen en 
kinderen en het gekraák der instortende daken. Ge* 
hceie zolders , uitgerukte boomen, allerlei huisgeraad, 
teléboeken zag tóén fönddry Vèn, vermengd met uit 
dé 'gtoVeft géspóéhle lijken én beenderen! Meer dan 200 
huizen weiden ten eenenmale Vernield, vele menschen en 
vee vondén'het graf in de golven *)•

' In Jatíüáf^en op* den 3den Februarij dmeïfden 
jaaté-störtte de zee zich door de slecht hersteld# difken 
weder over geheel Friesland, met uitzondering álléén 
van den Bildt. Vervolgens werd hetzelve in den nacht

1) Thuawes• 1104. Gqbbema. 278. Outhof. 52$.
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tufischeo den 20sten en 21sten Augustus op nieumr over* 
slroomd, toen de dijken andermaal bezweken en op 
vele plaatsen zelfs geheel eu al weggespoeld werden* 
Veel koren en hooi werd bedorven, om van de andere 
groote schade niet te gewagen. Ook gingen er vele 
schepen met man en muis verloren. Overijssel, Gro
ningerland, Oost-Friesland en Oldenburg kregen hun 
deel van dezen grooten vloed; zwaarder werd bet ooste- 
lijk schiereiland geteisterd* alwaar de zee op den 21sten 
Angustus binnendrong. In Dithmarsen werden de 
dijken bij Büsum geheel en al weggeslagen, terwgl 
het eiland Helmsand, waarop de bewoners van Büsum 
hun vee lieten grazen, geheel onbruikbaar werd. Ook 
verspreidde zich de overstrooming over geheel Eiderstedt 
met uitzondering alleen van het kerspel Oldensworth 
en eenige polders (Köge), welk ongeluk mede aan i  
kerspelen op Nordstrand te beurte viel. De sluis te 
Reimersbode dreef weg. Al het in de overstroomde 
streken te veld staaude koren werd gedeeltelijk wegge
spoeld, gedeeltelijk bederven. De bewoners van Eider
stedt in bet bijzonder smolten er schier de geheele oogst 
bij in, terwgl zg buiten staat waren, de minste winter- 
vrucht in den grond te brengen ’)• -  Des nachts voor 
den 25sten Januari} van bet volgende jaar .werd Wes
terhever, bg eenen hoogen vloed, op nieuw onder water 
gezet, waarbij de kolk bg Reimersbode weder open- 
spoelde2).
1) Gabb:<m. Outh. 533. *Bo*U 109. tteimr. 222. Kust.

L 89.
2) Heimrich. 222. Kusz. I. §0.
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In het begin des jaars 1575 werd Friesland 
voor bet grootste gedeelte weder overstroomd, waarbij 
de kuststreken zwaar geteisterd werden, vooral Don- 
geradeel, alwaar de meeste korenschuren en landhoeven, 
welke in bet lage land stonden, door de zeegolven 
medegesleept werden ‘). Noord-Holland geraakte op 
den löden December door eenen storm in groot gevaar 
van insgelijks onder eene overstrooming bedolven te 
worden. De dgken aldaar leden zoo sterk, dat de 
herstelling op ƒ200,000 te staan kwam; de schade, 
aan de,omgewaaide molens en huizen toegebragt, werd 
op f  55,000 geschat2). Op den 23sten Jung 1577 
woedde er in Friesland een storm, waardoor dat ge- 
beele gewest, behalve de V i j f  Deelen , welke door den 
Slagter-dijk beschermd w erdenonder water kwam , 
hetwelk het hooi wegspoelde, het gras bedierf, eene 
groofe menigte vee en menschen deed verdrinken en 
andere aanzienlgke schade aanrigtte 8).

. Op den 28sten Haart 1578 joeg een zware storm 
uit het noordwesten de zee weder over Friesland, 
vooral over deszelfs noordkust. Kniehoogte stortte bet 
water zich over de dgken, verzwolg menschen en vee 
in menigte en bedierf al het gezaaide winterkoren. 
Groningen leed groote schade aan dgken en sluizen. 
De oostersluis te Delfzijl bezweek. Het water ver
spreidde zich over alle kuststreken tot aan Jut-

1) *Win8. hist 218« Quthof, 534.
2) Gabbema. 288. Outhaf, t  a. p.
3) Schotanus. 811. Gabbema. 289« Aantn« Outhof. 542.

7
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land, I r  Öldènhurg, zégt h a m e lh  a r r  , werden alle 
dgken verwoest, het land bedorven eu overal gfoote 
schade aangerigt, terwijl er ook weder, even ais in 
1570, aanzienlgke stukken gronds ronddreven. Waar
schijnlijk was het teen, dat er eene groote bredk bij 
Waddens, in Butjadingerland, ontstond , weïke graaf 
jo h  ark  op den 19den Mei weder overdijken* liei. In 
Holstein ging de zee, volgens die^aGhrotiicon^ van 
f r is iu s  , pastoor te Colmar, ellen hooger dan sedert 
menschengeheugen plaats gevonden had ; idtusséhen vindt 
men alleen van eene door de doorbraak van den'Stör- 
dijk veroorzaakte overstroóming gewag gemaakt *)•

De veelvuldige overstroomingen y in de laatste 8 
jaren alleen 6 in getal, waaronder bet ongelukkige 
:Friesland zuchtte, drukte den landman bet zwaarste. 
Aan onophoudelijke verliezen blootgesteld, geene opbrengst 
van zijnen grónd genietende, vervièl hij teti laatste 
tot de diepste armoede e0 wérd onvermogend om de 
hem opgelegde zware schattingen op 'té brengen. De 
voornaamste oorzaak lag in bet nalatig onderhoud der 
dgken. Aanhoudende tweedragt ten dezen tusschen de 
inwoners en gebrekkig öpzigt bragten te weeg, dat 
dezelve geheel in verval kwamen, vooral de zoo ge
vaarlek gelegen F ijf  Dtielen-dijk 2). Ieder storm ver-

1) Winsem. 622. Schotanus, 816. Gabbema. 290. ÓuiHof, 542. 
Tegenw. Staat, XX« 455. Hamelmann. 426. Kusz. I. 91

2) Zoo heet de streek dijk van den Bildt tot Makkvm aqn 
de Zuiderzee. Hij wordt aldus geheeten, omdat de aan
grenzende 5 grietenijen denzelven onderhouden, met hulp 
evenwel van een gedeelte van Wonseradeel en d er steden 
Harlingen en Franeker. '
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nielde dezelve voor groolere of kleinere gedeelten. Vele 
landbezitters onttrokken zich aan den last om tot het 
onderhond der dgken bg te dragen , zich beroepende 
op bunne aloude afkomst en brieven, waardoor zij zoo* 
wel van het aanleggen ais van bet onderhoud derzelve 
bevrijd waren. De Spaanscbe landvoogd van Friesland 
boblbs v a n  b il l y  maakte hieraan, ten .laatste een einde.. 
Hij begaf zich in persoon met zjjne manscheppen naar , 
de dgken en .beval aan de ingezetenen om de verwoeste 
en weggespoelde dgken te herstellen; onderscheidene' 
onwilligen deed hg hier en daar opknoopen. Velen 
beriepen zich op hunne vrijhrieven; de landvoogd liet 
zich hunne perkamenten en papieren overreiken en' 
wierp dezelve in de ontstane dijkbreuken, met de woor
den : »Daar drijven de-brieven; kunnen zij/dijken,
goed; doch anders moei gij, boeren, dgken” *). . Deze 
op den juisten tijd in het werk gestelde .strengheid had 
de heilzaamste gevolgen. Het werk werd nu. op dé* 
krachtdadigste wijze aangevat;er werden zoovele arbei
ders aangesteld, dat, zoo ais men verhaalt, het gedruiscb, 
door het geklikklak der spaden en sehoppen , vermengd 
met;het rumoer vao bet spreken .en roepen, veroorzaakt, 
de klokken te Harlingen overstemde, zoodat men in 
de stad door het ophijschen eener vlag den rusttijd 
moest aankondigen. Roblrs liet bet hierbg nog niet 
blijven; hg gaf tevens een beter profil o p / naar het-

1) *Pürsf Ontstelde Leeuw, 509» baalt deze woorden*het 
eerst aan; men vindt dezelve noch bij Winsemius, noch 
bij Schotanus; Guthof, Sjoerda en van Leeuwen hebben ze 
echter opgenomen.

T
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welk men de dgken op nieuw zoude aanleggen, dat 
Yoor dien tijd tot toorbeeld diende. In 1576 waren 
de dgken, na 2 jaren arbéids, hersteld. De inwoners 
erkenden naderhand het weldadige der gestrenge ver- 
ordeningcn Yan dezen anders zoo gehaten man, en 
waren daarvan zoo innig doordrongen, dat zg Yoor hem 
eene eerzuil op den dijk, digt bg Harlingen, oprig- 
teden, welke, door ouderdom vervallen, nog in 1776 
vernieuwd geworden is. Ook in Groningen noodzaakte 
hij, door eene gelijke heilzame gestrengheid, de weér- 
spannigen tot herstelling en verbetering der dgken *)• 
Hoe zwak overigens de toenmalige dgken in vergelij
king van de tegenwoordige waren, blgkt daaruit, dat 
de dijk, volgens het bevel van den iandVoogd, tot de 
hoogte van 12 voet gebragt worden, en op de kruin 
6 voet en onder 8 roeden breed zijn moest, waarvan 
er aan de buitenzijde 5 , en aan de binnenzijde 3 roe
den helling zoude komen *).

In 1570 zwol de Rijn op en viel in de Betuwe*). 
Vele schepen, die toen in de Elbe overwinterden, gin
gen in eenen zwaren storm te gronde : van 37 reddeden 
slechts 5 zich in de Stör ‘). -  In het volgende jaar

1) Wtnsemtus.. 585. Schotanus. 792. Sjoerds. 112. Out hof. 
535. Tegenw. Staat. XIII. 71. en XX. 401. v. Leeuwen,

- Voorr. 41. Winsetnius geeft» op blz. 588» eene goede af
beelding van d^eze, 24 tol 25 vt. hooge» Janus-zuil, gelijk 
ook Outhofy hoewel deze alleen in omtrekken.

2) W ins. 585 en volg, die de verordening volledig mede* 
deelde

3) *Oy,denk. 104. Gabbema. 291. Aanat. Outkof. 543.
4) Kusz. I. 92, volgens *Alard.
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bespeurde men op den 6den April, des avonds tegen 
6  nur, bij stíl weder, in de Nederlanden eene sterke 
aardbeving. In onderscheidene streken vielen de pannen 
van de daken en de torenklokken vingen aan te luiden, 
terwijl zich tevens de zee bewoog, hoewel er geen 
windje waaide '). -  Op Meidag kwam er een hooge 
vloed opzetten, die le Frindemarsch op Nordelrand 
zoovele schade aanrigile, dat men aldaar den dijk ach
teruit leggen en 200 deimatlen land opofferen moesti). 
-  In 1582 woedde er een achtdaagscbe storm na 
Allerheiligen, welke de fVilstermarsch onder water 
zette en de sluis te St. Margaretha wegsloeg 3). In 
October verwoestte een vloed in Friesland de schans 
in de Kuinder geheel en al en vernielde tevens de 
dgken aldaar, welker herstelling zeer langzaam ging, 
omdat er geene aarde te krggen was. Tegelgk ver
ongelukten er vele schepen 4).

In 1583 werd bg een’ hoogen vloed, die ook ,in
bet Oldenburgsche verscheep , de sluis te Kasenortk
weggeslagen, waardoor de geheele JVilstermarsch weder 
vol water liep 5). -  In het volgende jaar bezweken,
zoo ais in een’ brief van &. roohda aan de Staten van
Friesland gezegd wordt, de Rijndijken voor t den aan
drang des waters hg Reus, Emmerik, Zevenaar en

1) - Schotanus. 852.
2) Heimrich. 222. Kusz. 1. 95.
3) Kusz. I. 97, volg. A lard.
4) Schotanus. 901» Gabbema. 292, volg. Hooit, Outhqf. 543.
5) *Alard, Kusz, I. 98. Winhelmann, 14.
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elders ’). ^ I n l5 8 5  overstroomde 4e -Stör, bíj eçnen 
hoogen tloed, de stad Itzehoe eené halve, el höóg*).

8ctáer geheel Groningerland Werd op den 17den 
•December 1587 onder water gezet, hetwelk bijna even 
hoog steeg ais in 1570, doch niet zulke groóte schade 
veroorzaakte. Een gelijke vloed kwam er den 17den 
September over Ooet-Friesland, welke de dgken op 
vele plaatsen doorbrak en aanmerkelijke schade aair- 
rigtte ; in bet eenige huis op de Slinken , -  kleine 
eilanden in den Dollart, ovèrblijfseleh van het ver
dronken land, -  kwamen 8 menschen om 3). -  Op den 
25) 26 en 27steü November des volgenden jaars werd 
men weder door een* hoogèn vloed in Groningen 
bezocht, die het water over den Eemsterwall (Eems- 
dgk?) joeg én de dgken zwaar beschadigde) welker 
herstelling op vele duizenden te staan kwam 4). In 
het oosten stormde het in December) nadat het bijna 
28 weken achtereen geregend had, zoo hevig) dat vele 
kerktorens in Noord-Friesland neerstortten en er in 
de meeste dgken doorbraken ontstonden; op den 9den 
December werden er door den storm 14 schepen bij 
Krempermunde op strand geworpen *). -  In 1500 werd 
aldaar, in den nacht op H. Drie Koüingen-dàg eenè 
overstrooming door het ijs veroorzaakt6).

1) Gabbema. 292, Aaom. Outhof. 544«
2) Kusz. I. 100*
3) Gabbema. 292. O u th o f644.
4) Gabbema. 293, volg« B or. Outhof. 546.
5) Heimrich. 322. Kusz. I. 103.
61 Heimrich. 315. Kusz. I. 105.
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In höt jaar 1592, stormde bet,, van, af den lstçn 
November gedurepde 4 weken, schier zonder eenige 
tussçhenpooaqn, waardppr.de, dijken en dammen in hpt 
Oldfnkurysche ieer zwaaj geteisterd werden, tevwÿl 
pp de Elbe^Wezer, Eems en bier en daar elders vele 
schepen ten gronde gingen '). -  In bet volgende jafu* 
steeg , bet wpter .zeer hoog in Hoorn. Fa. mulsbi*, die 
zulks in eenen brief agp o^biotaraeveld berigt, zegt, 
dat, hg zelf daarbij ingçoqt gev^r geweest is lp 
bet oosten . woedde, de storm, gedurende de laatste helft 
van December, vooral ip den Kersnacht tusschen den 2(4 
eu 25slen December, hetwelk eenen zeer boogen water- 
vtoed ;ten gevolge had, die vooral destreek van Bred~ 
¿tedi tot Xqndern trof, waar alles onder het water 
bedolven lag en de dijken, zoodanig geteisterd en verr 
meld werden y* dat ; men de daardoor veroorzaakte schade 
in vele jaren* nipt. wper te. boven kon komen. In Ton- 
dom drong het water dopr alle pporlen binnen, be
schadigde vele huizen en scueet de laagste gebouwep 
in ile Waterstraat, pmverre5). -  Op derr24sten Septem, 
ber 1594 greep er. weder epp hopge vloed plaats *).. ;( 

Het jaar 1595 leverde eeue der verschrikkelijkste 
rnóerpverstvoewngen pp,. die aan de Nederlanden 
OQuiUprekpljjk veel nadeel .berokkende. In den winter 
bald:bet zeer sterk gevrozen, daarbij viel er in February 
gebe gropie hoeveelheid sneeuw; spoedig daarop viel de

1) H ame Imam. 478. Outhof. 545. .
2) Gabbema. 293, Aantn. volgens Bor. Outhof. 545.
3) ' Heimrich. 315. Hoier. 770. Kusz J. 107.
4) 'V ie th  432. Kun. I. 109.
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dooi in,‘ door onophoudelgke stortregens vergezeld. 
Het gevolg hiervan was, dat alle rivieren van DuiUeh- 
land tot eene voorbeeldelooze hoogte opzwollen ; zoowel 
de Donau en de Main, als de Neckar, de Maas en de 
Rijn traden buiten derzelver oevers. Reeds hoog op 
maakten de overstroomingen, op den 5den Maart, 
met hare verwoestingen eenen aanvang, alle huizen, 
schuren, stallen, die op haren weg lagen, benevens 
menschen en vee, met zich voortslepende. Men wil, 
dat de Moezel 30 voet hoog gestegen is, en de Rijn 
eene hoogte van 39 voet bereikte, 6 voet hooger dan 
men ooit beleefd had. Te Frankfort, Meintz en 
Keulen zag men lijken, ontwortelde boomen, uit de 
kerken weggespoelde heiligen* beelden, zolders, bedden 
en allerlei landelijk huisgeraad voorbijdrijven. Dit was 
éven wel nog niets meer dan een voorstuk van het be* 
droevend schouwspel, waarvan het hoofdfooneel in de 
Nederlanden opgevoerd zoude worden. Vele dijken 
braken aldaar door, duizenden menschen en beesten 
verdronken en onuitsprekelijk was de schade, die in 
de dorpen, steden en landen, vooral in Gelderland 
en Utrecht, aangerigt werd. De geheeleBetuwe ende 
Bommelerwaard geleken eene zee, gelijk ook de Al* 
blasserwaard, na de doorbraak van den dijk bg 
Gorkutti. De stad Schoonhoven stond geheel onder 
water; men was beducht, dat hare muren zouden 
instorten. Vele ' bolwerken van steden en schansen 
spoelden weg. Tusschen Rhenen en fVageningen 
doorbrak de Rijn zijne dgken, wierp de zandpoort van 
Wageningen omverre en bruiste over de lage veen-

D ig itiz e d  by K j O O Q  i



1586) W  A T E R  V l i O B D B H  105

landen naar Amersfoort, alwaar men naauwelijks ooit 
Rijnwater gezien bad, sleepte derzelver, op zijnen weg 
liggende, poorten, wallen en sluizen mede en stortte 
zich ten laatste in de Eem, en door deze in de Zuiderzee. 
Al de turf in de gemelde streken dreef weg. De schade, 
alleen voor zooverre bet gebied van Amersfoort be
treft, wordt op f 400,000 geschat. Doesburg dan de 
IJssel werd van bijna ai hare bolwerken beroofd, welke 
Deventer en 'Zntphen ten deele verloren. Overal traden 
in Duitschland de rivieren buiten hare oevers en ver
oorzaakten aanmerkelijke schade. Te Frankfort werd 
de gefaeele voorraad in de winkels der kooplieden en 
boekhandelaars bedorven. Te Bernhurg aan de Saaie 
werden meer dan 60 huizen geheel verwoest en vele 
menschen onder de puinhoopen begraven ‘). De Wezer 
doorbrak op den 7den Maart hare dgken, -  overstroomde 
bijna geheel Stedingerland, vervolgens het Wüsteland, 
vernielde aldaar de Huntedgken en verspreidde zich 
aan gene zijde derzelven over alle lage velden en de 
Mfcrsch tot aan Ovelgönne, overal groote schade aan- 
rigtende *).

Op den 29sten Julg deszelfden jaars woedde er 
eén hevige storm uit het noordwesten, welke een* hevigen 
vloed veroorzaakte, waardoor de Hamelwarder-zijl 
weggeslagen werd , hetwelk groote nadoelen ten gevolge 
had *). Op den 2örten Julg was de dijk om de Wie-

1) Bor• Meteren. Thuanus en and. Gabb. 294. Ou/A. 545.
2) Hamelmann. 481. « .
3 ) T. a. p. 482.
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dingharde besweken, die in den herfst wel hersteld 
werd, doch op den 22sten December op nieuw pp 
onderscheidene plaatsen doorbrak, bij welke gelegenheid 
er, 5 kolken, eene ter diepte vap 13 el, ontstonden, 
Ook de Reitpolder (Kog) bij Emmersbüll werd onder 
water gezet, terwijl aldaar 2 kolken spoelden. Het 
water stroomde van dáár tot. aan het 2 mijten verwjj^ 
derd liggende Tondem oyer het land. Ook werd de 
nieuwe, met groote kosten opgplrokkene muur om bet 
kerkhof te Ricksbüll geheel vejrbrqzeld *),

Een booge springvloed kwam op den iödeoAngnsr 
tus 1597 de Nederlanden bestoken. Dezelve ontstond, 
gfelgk zulks ¡ bijna altijd het geval is , bg een’ noords 
Westen-storm, en Zou, zoo ajs eenigen aan zekere merh- 
teek enen willen opgemerkt hebben , een* vollen voet 
honger dan, de AUerheiligen-vloed gestegen,, zijn,; De 
dgk om dé Z ij po, welke ter Uaauwernopd mei/400,000 
kosten hersteld was, brak ,op nieuw op onderscheidene 
plaatsen door. Waterland*, \ aan den noordkant yan 
bet U, en Groningerland. liepen geheel eo ; al ond$* 
water. De sluizen te Delfzijl, benevens eenige onderop 
werden .weggespoeld; eene groote menigte menschen en 
vee ■ verdtonk» Waar de dgken. stand hielden $ stroomde 
het water over dezelve heen* De schans te Reide, aan 
den Dollart, spoelde voor bet grootste gedeqlte weg» 
Oott-Frieeland onderging {volgens ravinga op den 
15den September) hetzelfde lot ais Groningen, waar-

1) Heimrich, 316. Kusz. I 110
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¡door datgfewest zware schade leed ’). In de Rronyk 
van HABOLMABir wordt 'geen gewag gemaakt van dezen 
vloed, doch wel van een* op'den 2östen September tan 
hetzelfde jaary die OlderibUrg overstroomde en insge

lijks hooger dan de Allerheiligen-vloed zoude gestegen 
^ijn. Dezelve verhief zich na een’ driedaagschen storm 
'en liep zoowel dáár, ais verder naar het oosten in 
-H o lm i#  *en S le e sw ijk , over alle dgken en dammen 
¿heen, bràgt daaraan groote schade toe en doodde vele 
mensehen en vee. In het kerspel Beloe  aan de Eider 
doeg dezelve èen groot stuk van den dgk weg en spoelde 

'aldaar eene diepe kolk 2).
In 1598 woedden er van den 25sten Maart fot 

dèft Sisten April hevige stormen aan gene zijde der 
Elbe, waardoor aan huizen, daken en vee groote 
schade toegebragt werd. Niet minder hevig was eèn 
fetorni, die Zich op den 7den Julg uit het noordoosten 
verhief;1 noch diey welke op den 20sten October kwam 
dpstéken, bg welken het water le K atenorth  in de 
'W it i t tm lä r s c h  binnendrong en er eene groote door- 
brirak in den dijk ontstond , welke, in spijt van alle 
aangewende moeite der ingezetenen, vóór den winter 
'niët gedempt worden kónde3). Op den ¿den Jung
:1 r : ■ . - ' ■
1) 'ReyiI, H ist,1 Holl. 39$. * W ins emus t 840. Ravinga. 79. 
v  G'aùbêmç. 300. O u t h o f ,

2) Hamelmann. 483. Jansen• 79. Outhof \ 549. De laatst
genoemde stelt dezen vloed in het Oidenburgnche, zon
der opgave van gronden, in 1576. Heimrich 316. Kusz 
I. 113, >

3) 435. Kusz. 1. XU. . ,
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brak ook de Muider-üÿL door *). -  Een storm vernielde 
op den 31slen Augustus 1599 den eerst in dat jaar 
gelegden dijk yan den SieverefUther+polder in Eider- 
etedt en spoelde de sluis weg l). -

Op den 31sten October 1601 had men zeer hoog 
water io Holland, vooral te Amsterdam, zoodat men 
aldaar in de oude Bruggensteeg met schuiten voer en 
het water door de Warmoesstraat stroomde. Io Novem» 
ber joeg een storm uit het noordwesten het water in 
Noord-Holland weder tot eene hoogte op, welke het
zelve aldaar sedert 1570 niet bereikt had , waardoor 
vele dijkbreuken veroorzaakt werden. Op den 9den 
December zwol de Rijn insgelijks tot eene aanmerkelijke 
hoogte op en trad buiten zijne oevers y zoo ais op een’ 
te Nijmegen in de . burg voorhanden steen vermeld 
staat *)•

In 1602 geraakte Enkhuizen in groot gevaar dóór 
den aandrang der zee. Een stuk van den muur van 
den noorder-dgk stortte in , de nieuwe dijk dreigde te 
bezweken en de noordelijke sluis was op het punt van 
te springen, toen bet aan de burgers nog gelukte, 
dezelve door inspanning van alle krachten te behou
den 4). Op den 14den February, twee dagen na volle 
maan, kwam er een hoQge vloed opzetten, bg welken 
het water bgna eene el hoog over de dgken aan gene 
igde der Elbe liep, dezelve hier en daar geheel weg

1) Tegenw. Staat. VIII. 196.
9) Heimrich. 324. Kusz. I. 115.
3) *Commelin, Amsterd. 1184« Gabbema. 30!. Outhof \ 665*
4) Heimrich* 301. Aanm. Outhof. 566.
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sloeg en vooral aan de Elbe, Eider, Stör} gelgk mede 
in Dithmareen, onbeschrijfelijke schade aanrigtle. Op 
Büsum en op drie andere plaatsen werden de eerst 
onlangs gemaakte dgken geheel verwoest. In Eider- 
etedt werd Tetenbüll onder water gezet. Te Siemone-  
berg drong hetzelve bij Hüeum binnen; ook te Ztift- 
denberg baande het zich eenen toegang. Op den 24sten 
February greep aldaar weder een hooge vloed plaats, 
welke alles, wat sedert den voorgaanden hersteld was, 
weêr vernietigde. ■ In onderscheidene streken drong het 
water binnen, onder anderen in bet kerspel Colmar, 
alwaar een huis, met al wat zich daarin bevond, weg
dreef. Die beide vloeden moeten ook Jever getroffen 
hebben, daar men in twee oude Jeverçche dijkboeken, 
wélke jausen aanbaalt, vermeld vindt, dat er in 1602, 
op Yasténavonddag, een hooge vloed was komen 
opzeilen , zoodat het water over de dgken liep en groote 
schade aanrigtle, terwijl alle dgken verloren gingen. 
Tien dagen daarna bragt Ae vloed nog grootere schade 
te weeg en overstroomde op nieuw al het land *). ' Deze 
watervloeden zullen waarschgnlgk veroorzaakt hebben, 
dat men in dit jaar een gedeelte van Dauenfeld moest 
buitendgken *). Vermoedelgk strekten zg hunne ver
woestingen ook over Ooet-Friesland uit, en welligt 
werd toen de dgk bg het dorp JBètteweer aan de Een» 
zoo zwaar beschadigd, dat men het géheele dorp met 
een gedeelte van deszelfs landergen buitendgken. moest, 
daar de kerk van het verder landwaarts in verplaatste

1) Heimrich. 316. 'Vietk en and. Kusz. 1. 119. Jansen: 80,
2) Jansen. 348.

D ig itiz e d  by K j O O Q l e



H O  ( G E S C H I E D E N I S  D E E  ( t a o  1602

dorp in 1605 gebonsd is *)* Op den 16den Mei en 
de> beide volgende dagen woedde andermaal zulk een 
zware storm uit bet noorden , ais geen mensch zich 
herinneren kon ooit beleefd te hebben; dezelve rigttc 
aan huizen', molens, boomen en veldvruchten groote 
schade, aan» De 84 voet lange spits van den berk* 
toren te 1lutum  werd door den storm neergesmeteu. 
Het watfer drong bg Schulp, aan de Eider, in Qiih* 
marsen binnen,' gelijk ook in Jpiderstedt, terwijl het
zelve on onderscheidene plaatsen veel vee deed omkoraeo* 
Deze storm ging met zulk eene felle koude gepaard, 
dat het'.koren daardoor sterk leed en de bloesems en 
bladen der boomen vernield werden a).

In' 1606 heerschte er, volgens totanus,  in dea 
PaaSchnacbt, een hevige storm in de Nederlanden en 
andes0 streken* die boomen ontwortelde, buizen en 
torens om verre wierp en doorbraken in de dgken van 
Noord-HolUnd veroorzaakte. Veuus maakt, in zgae 
Krongk van H o o r n wfel gewag van dezen stprm, dis 
eene. menigte schepen op bet Frieeehe strand wierp, 
doek van geene dijkbreuken 3).
, In Januarij 1687 werd Engeland door eene vrees- 
selgke overttrooming,bezocht, die. zich in Sommernt 
op*.:eene uitgestrektheid van 20 mglen lengte en 4 
mgt£n. breedte uitstrekte. Het water stroomde 12 voet 
hoog over bet land en kwam, zoo plotseling en met

. ■ Ci I l í  y  • v » » »  .

1) Óorsp ronk. 312. ‘
2) Heimrich. 'Vieth  en and. Kvtz, t. a. p.
3) Gabbema. 302. Outhof. 556.
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sulk verschrikkelijk ge weld ; opletten, dat het allen in 
den diepsten nood dompelde. In een oogenblik zag 
men vele dorpen, gelijk eilanden in zee , rondom door 
water bespoeld, hetwelk zoo hoog steeg, dat de daken 
der huizen en de toppen der, hoornen ter naauwernood 
boven hetzelve uitstaken. De vioed kwamvroeg in den 
morgen aanbruisen en overrompelde vele manschen nog 
in bet bed. Benige arbeiders, paar hun werk gaande, 
werden door bet water verzwolgen. Zelfs de stad 
Honsfeld liep onder. Aldaar en op bet land werden 
vele huizen weggespoeld, en vele roenschen en beesten 
verdronken, terwijl er onnoemlijke schade werd aan- 
gerigt. Velen, die op boomen en daken eene veilige 
schuilplaats gezocht hadden, stortten met dezelve in 
den vloed. Een rijk landman werd door het waterzoo 
plotseling overvallen, dat hij alleen zich zelven op het 
dak kon redden, maar zijne 7 kinderen moest achter
laten, van welke er een, in eene kribbe drijvende, 
den dood te getnoet ging. Zelfs de stad Bristol zag 
bet water over hare dgken en door de dalen stroomen 
en vele .huizen door hetzelve medeslepen. Ook in 
Norfolk, in het hertogdom Marchand, bad men ten 
zelfden tijde een groote watersnood ; eene stad en twee 
dorpen werden aldaar overstroomd, waarbij onderschei- '  
dene menschen omkwamen ï). Men vindt niet vermeld, 
of deze vloed door het rivierwater, dan wèl door de 
zee ontstond.

1) Outhof. 557, volgens Calois-Chron. 961. en Sentis, Schat
kamer. III. 365.
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Op den 22 en 23sten January 1609 steeg de Zui
derzee zoo hoog, dat het water te Amsterdam in de 
Warmoesstraat stond en alle buiten den dijk gelegene 
kelders opvulde; hetzelve rees aldaar hooger dan in 1570. 
Ook ontstond er in den Diemerdijk, digi bij de stad, 
eene doorbraak van vele roeden breedte» Dezelfde over- 
strooming strekte zich ook over Oost-Fries land, Olden
burg en verder uit, zoo ais outhof verhaalt l). Het 
kan ook zgn, dat deze vloed eerst tot het volgende 
jaar behoort.

In 1610 greep er een zeer groote watervloed plaats, 
welke zich, naar het scbgut, over de gehecle kuslen- 
streek uitstrekte. Dezelve kwam op den 23sten Ja
nuari}, des morgens te 6 uren opzetten en duurde tot 
den middag * des volgenden dags. In 'Oefende veroor
zaakte de zee vele schade aan de nieuwe vestingwerken; 
ie Antwerpen kwam bet water in de werfpoort. Zeeland 
werd zwaar geteisterd, doch het meeste leed Holland, 
alwaar bet water op vele plaatsen even zoo hoog steeg 
ais in 1570. Bij Amsterdam stroomde hetzelve over 
den zeedijk, stortte zich achter denzelven in de kelders 
en drong zelfs tot Leijden door. Noord-Holland 
trof het ergste lot; de dijk in Waterland bezweek 
en daardoor werd ook de Beemeter, een uitgestrekt, 
eerst 10 jaren te voren bedijkt en drooggemalen meer, 
nadat deszelfs dgken insgelijks doorgebroken waren, op 
nieuw in een’ grooten waterplas herschapen, doch 
bleef zulks niet lang. Bij Enkhuizen werden er

1) Outhof. 560. Winkelmann. 14.

D ig itiz e d  by K j O O Q l e



t o t  1610) W A T S B V L O E D E H  113

groote stukken yan de kruin der dgken weggespoeld, % 
terwijl het wáter zelfs in de hoogstaande kerk dezer 
stad binnendrong. Bg dezen yloed beproefde men 
yoor de eerste maal om de dgken op zwakke plaatsen 
te beveiligen door het overtrekken van scheepszeilen, 
welke door middel van ankers en zware steenen beves- 
tigd werden, en tevens om de gespoelde gaten van 
achteren met stroo, lakkebossen en dergelgke voorwer
pen te stoppen. Benige plaatsen van den dgk, welke 
dreigden te bezwijken, ondersteunde men met ankers 
en touwen, hetwelk insgelijks baatte. In Friesland, 
alwaar de vloed, volgens de kronijk van Uindelopen, 
op Pontianus-dag, en dus op den 14den Januari) bin
nendrong, teisterde de zee de dgken bij fForkum, 
Uindelopen en Stavoren zoodanig, dat dezelve er uit
zagen alsof ze omgeploegd waren, nam bg laatstgenoemde 
stad veel van den oever weg en overstroomde den zuid- 
westelijken hoek der provincie, doch werd in haren 
verderen loop door den groenen- en slagdgk gestuit. 
De dgken bij Ropta-zijl,, digi bij Harlingen, liepen 
over, waardoor het land aldaar tot eene aanmerkelgke 
diepte onder water gezet werd. -  W in k e l m a b k  deelt 
herigten mede aangaande twee vloeden ) men kan even
wel niet juist bepalen, wanneer de tweede plaats vond. 
Hg zegt: »Op het einde des jaars 1600 staken er hevige 
stormwinden op, en nadat de wind bijna 14 dagen lang 
uit het westen, zuid en noordwesten,. onder aanhou
denden regen, gestormd had, verhief er zich op den 
7den Januarij een hooge vloed, welke op vele plaatsen 
binnendrong. Des zondagavonds was de storm wel

8
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eco weinig bedaard, dock des maandags begon dezelve 
nog hefiger dan ie toren op te steken en hield zoo lang 
aan, tót dat er ziek des vrijdags bij nieuwe maan een 
nog feller storm uit het noorden verhief, welke de zee 
zöö hoog opstuwde, dat dezelve op vele plaatsen in Ot* 
denbury tti Jeter de dgken en dammen, hier en elders 
ter lengte van ettelijke duizende roeden, op eene jam
merlijke wijze verwoestte en doorbraken in dezelven 
veroorzaakte, zoodat het zoute water zich over het land 
verspreidde en aanmerkelijke sehade aanrigtte.”  In 
Sleeewijk greep de vloed, even ais in de westelgke 
streken, op den 23sten Jannarij plaats; dezelve bereikte 
dezelfde hoogte als die van 1570 en zoude groote schade 
hebben kunnen te weeg brengen, ware het water niet 
bij dag eu langzaam komen opzetten« Aan de schepen 
werd veel nadeel berokkend ‘). -  Op den 4den Haart 
deszelfden jaars brak do molendijk te Busutn door en 
de daarin liggende sluis spoelde weg, terwijl ook dë 
Galgenbergsdtjk en vervolgens die van het Rmdemiez be
zweek, waarop het water zoo hevig kwam aanbruisen, 
dat de bewoners der toiderslraat, om hun vee te 
redden, hetzelve uit de stallen op straat moesten drij
ven. De Au-sluis van Husum met bet digtst daarbij 
staande huis, benevens nog twee andere gebouwen in 
hei Rademirz, werden in één eu hetzelfde oegenblik 
weggespoeld2),

X) Gabbema. 302. Outhqf. 560» volg. Commelin en and. Te- 
genw. Staat. VIII. 423. v. Leeuwen, Voorn 44. Winkel- 
mann, 72. Jansen. 81. Heimrich. 317. Kusz. I 123.

2) HLasz. I, 84. Kusz, t. a. p.
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Op den 12den September 1612 joeg een hevige 
storm uit bet zuiden een’ hoogen vloed op, in welken 
de sluis te Stintsbiill, op Nordstrand, vregdreef en er 
in den Hlgrover dijk aldaar eene groote kolk ontstond. 
Op den 21sten October greep er weder een hooge vloed 
plaats, welke A kerspelen op Nordstrand en eenige 
polders onder water zette, gelijk ook eenigen in Eider» 
stedt, benevens Oldensworth en voort» de geheele marsch* 
streek van af Hadstedt, bij Husum, tot aan Tondsm. 
Bij Tonningen spoelde eene kolk. Op den 26sten De
cember was het aldaar weder hoog water, dat over den 
veendijk op Nordstrand liep, vele op de vlakte staande 
huizen wegspoelde, den molen te Illgrov omverre wierp 
en het uitgezaaide winterkoren vernielde ‘). In ds 
Nederlanden stormde bet op eene geweldige wijze in 
October en de drie volgende maanden, waarbij groote 
schade aan dgken, kerken en huizen werd toegebragtj 
voor Texel en Amsterdam gingen vele schepen ten 
gronde. In. Holland kwamen 1200 lijken aandrijven. 
IJzendijk en Aardenberg werden hevig door de zee 
bestookt; zoodat men reeds voor den ondergang van 
die plaatsen beducht was. Te Sluis wierp bet water 
de stadsmuren omverre. Ook Vlissingen werd zwaar 
geteisterd. In het Oldenburgsehe werd men in dit 
jaar insgelijks door eenen watervloed bezocht2).

In den nacht van den lsten December 1615 kwam 
de zee, door eenen woedenden storm uit het zuidwea-

1) Heimrich. 317. Kusz. I. 124.
2) Emmetin. 1184. Gabb. 305. Outh, 662. Wtnfrelmann, 14«

• 8*

« D ig itiz e d  by L j O O Q l e



116 ( fBSGBlED'ERIS DEA (1616

ten opgesluwd, onder een vreesselijk gedruisch -tegen de . 
S lees wijk- Hols teins che kust opzetten en overstroomde 
de geheële Marsch. In de Wieding harde verdronken 
163, volgens andere opgaven 200 of 280, menschen. 
Aldaar werd ook de RicksbüUer kerk, die, door on
derscheidene binnenwaartsche dijkverplaatsingen, met 
het kerkhof reeds in den Hafdijk stond, geheel en al 
vernield, terwijl de doodkisten met de lijken*uit de 
graven weggespoeld en tevens 5 windmolens door het 
watér medegesleept werden. In Risummoor, Okholm 
en de naburige streken was bet getal der verdronkenen 
ontelbaar, -  volgens h e im r ic h  evenwel in Okholm slechts 
8, en in Gotteskoog 32. Ook verloor aldaar eene ont
zettende menigte vee van allerlei soort het leven, want 
geheel onverwacht kwam de zee aanbruiscn en sleepte 
geheele huisgezinnen met hunne woningen mede, en 
daar, wegens den uitnemend scboonen herfst, het meeste 
vee nog in de weide liep, konde men slechts weinig 
van hetzelve redden. Aan paarden leden de kerspelen 
Deezbüll en Ntebüll alleen een verlies van 205 stuks. 
In Tondern voer men met schuitjes door de straten $ 
in de oosterpoort aldaar stond het water drie el hoog, 
terwijl de huizen aan de westerstraat alle zwaar bescha
digd, derzelver muren omverre en de schoorsteenen 
nedergeworpen werden. Het slot stond tot aan de 
vensters in ’b water, leed groote schade aan wallen en 
muurwerk en de brug werd geheel vernield. In Husum 
werden de schepen van de ankers geslagen en op straat 
geworpen. Ook sloeg het water den dijk, die de stad 
met het dorp Rademisz verbindt, geheel en al weg en
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. overstroomde het aangeslgkte land van. het kerspel Mild
st edt en de Zuidermarech. E  i der etedt liep insgelijks 
vol water en te Tönningen werd de groote slnis bij 
de nieuwe haven ter naauwernood behoüden. In Noor- 
der-Dithmareen drong bet water op onderscheidene 
plaatsen binnen en bragt in de geheele Manch, vooral 
in Bueum en Delve, eene onbeschrgfelijke schade te 
weeg. In Zuider-Diihmarsen werd de sluis le Meldorf 
en die in den Marneroener-polder met eenige roeden 
lengte van den dgk weggespoeld ; bij Brunebüttel be- , 
zweek de dgk insgelijks, waardoor de geheele Marsch 
aldaar ook zoe hoog overstroomd werd, dat eenige 
huizen tot aan bet dak toe in het water kwamen te 
staan. Volgens oude merkteekens steeg het water in 
dezen vloed 27* el hooger dan in 1532. -  Op den 
21sten December verhief er zich weder een zware storm, 
met donder en bliksem vergezeld, welke twee dagen 
duurde en het land in die streken andermaal roet wa- 
ter overdekte en alles, wat aan de dgken hersteld was, 
wederom verwoestte. Bg Lundenberg ontstond eene 
kolk, terwijl men aldaar later den dgk achteruit moest 
leggen *). Van de groote schade, welke deze vloeden 
op Nordetrand hebben aangerigt, hebben wg reeds 
vroeger gewag gemaakt2). -  Dezelfde vloed zette ook 
Oldenburg, Jever en de naburige streken onder water. 
Dezelve kwam in den nacht op, vernietigde op vele plaat-

1) *Boëliuê». 134. Heimrich• 318, en and. Kusz. I. 126.
2) Zie: A rende, Natunrk. Gesch. van de Jtusten der Noord

zee. II. 271.

D ig itiz e d  by K j O O Q l e



118 Q B S G H IKDl 9 18 D ia  . (t&D 1615

seu de dgken ea woelde gaten of kolken in den grond, 
eenige vademen, ja huizenhoogte diep ; het beste land 
in Oldenburg en Jever werd onder het zoutwater be
dolven, waardoor het winterkoren bedierf, Ken be
grootte de schade op vele tonnen gouds *).

Op nieuwjaarsdag 1616 braken, bij een’ hoogen 
watervloed, de dgken aan het IJ op drie plaatsen door, 
tusschen Diemer en Muiden, bij Burgerdam en niet 
verre van Beverwijk* In den Dollart-dijk spoelde in 
hetzelfde jaar eene groote en diepe kolk, waardoor ge
heel Reiderland overstroomd werd2). -  Op den I6den 
Augustus des volgenden jaars stak er een ten uitersten 
hevige storm op, die 14 dagen lang bleef doorwoeden 
en toen met eenen ontzettenden stortregen eindigde, 
welke de wegen in waterplassen veranderde. De 15de 
December daaraanvolgende leverde weder een’ zwaren 
storm op, die verscheidene molens in Noorder-Dith- 
manen omverre wierp en de niei^we dgken van Zui- 
der-Dithmarsen bij Brunebüttel, Eddelack en St. 
Margarethe wegsloeg5). -  In 1619 rigtte eerst een 
onweder groote schade aan en vervolgens verwoestte de 
zee op den 20*ten November de dijken bij Bredeteit, 
welke koning c h b ist ia a ït  IV met groote kosten bad 
laten opwerpen, terwgl het water ook elders op vele

1) Winkelmann. 102. Jansen. 82.
2) Outhof. 564. Wat deze buitendien van eenen vloed in 

Oldenburg en bij Hamburg vermeldt, schijnt betrekking 
te hebben op de vloeden van 1625.

3) Kusz. 1. 130.
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plaatsen bm nw dm g en i  we re schade eau de dricen 
teebragt ').

ln September 1621 spoelde een watervloed den 
F e¿r*r-dijk, digt bg Haarlem, gebed weg, over
stroomde bet laad .en viel tevens ia  Ameterdam, al
waar men zoe geheel onverwacht door bet water over
rompeld weid, dat vele goederen niet bij tijd« -uit de 
-kelders konden geborgen woeden ca daarin bedierven. 
In  5 Flaamderen,alwaar men om de Spanjaarden de 
.polderdijken doorgestoken had, liep aHes onder water tot 
aan de poorten van Brugge,tot waartoe anders .sedert 
vele jaren geéa zeewater dóórgedrongen was*). Op den 
20slen September werden de dgken zwaar geteisteed, bij 
gelegenheid van een’ hengen storm uit het westen; le 
Süderdeieh in DUhenarsenbaak ¡bet water door en bjj
JBueum liep het zoo sterk over de djjken been, dat bet 
land schier kniediep onder hetzelve 'bedolven werd'1).

Tegen het einde der maand December 1628 zwol
len de Rijn, Waal, Maas en Lek aterk -op, doorbraken 
-op onderscheidene -plaatsen de djjken en overstroomden 
Jiet land, met neme dea T ie le r w a a en -bet slicht 
Utrecht. Papemut* .en Sohenkeneohaw, aan den Rjjn, 
leden daardoor groote schade aan hare vestingwerken. 
Vele bnizen dreven weg, manschen en beesten kwamen 
om. Ook aan Zeeland, Hoen werd
veel nadeel toegebragt door eene overstrooming ván

1) *Vielh. A la rd . K t I. 132.
2) Gabbema.305. 566.
3) Kust. I. 133, volgens
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zeewaterl). -  Op den lOden Januari) des Tolgenden 
jaars (volgens oudenhoven op den 2den Februarij) brak, 
na eenen langdurigen winter, waarin veel sneeuw was 
gevallen, de Lek-dijk boven de Vaart, niet verre yan 
Vtanen, weder door, dewijl er zich aldaar een gadam 
in de rivier va9tzette. Schepen werden op den dijk 
gedreven en leden schipbreuk. Het water verspreidde 
zich door de ontstane doorbraak noord- en noordwest- 
waarts over de velden, drong binnen de steden Utrecht, 
Schoonhoven, Gouda en kwam zelfs te Amsterdam, 
alwaar het tot dezelfde hoogte binnen de sluizen steeg, 
ais het buiten dezelve stond, overal groote ellende ver
oorzakende. Ook de Maas zwol hoog op. Zelfs in den 
zomer, ofschoon dezelve anders zeer droog was, rezen de 
rivieren op den lsten Augustus eensklaps, geheel onver
wachts tot eene buitengewone hoogte op; zoo als gab-  

beha, zonder aanwijzing zijner bronnen, verhaalt2).
Het jaar 1626 is voor de bewoners van het strand 

der Noordzee door onderscheidene buitengemeen zware 
watervloeden merkwaardig gewqrden. De eerste vloed 
schijnt zich tot het ooslelgk schiereiland bepaald te heb
ben« Op den 20sten Januari) woedde aldaar eeú storm 
uit het zuidwesten, welke allengs naar bet noorden liep 
en een’ buitengewoon hoogen vloed opjoeg, waardoor

1) Gabbema. 306. Outhof. 566«
2) Oudenhoven. 105 en vervolg. Aitzema, Zaaken van Staat 

en Oorlog« IV: 269. Gabbema. 307. Outhof. 566. Dat de 
zoiper zeer heet en droog was, berigten ook de schrij
vers uit de oostelijke landen, zoo ais Kust. 1. 135.aan
haalt.
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de dijken sterk beschadigd werden. Bg Lundenberg 
en Simonsberg ontstond er eene doorbraak in den dijk, 
waarvan het gevolg was, dat de Lundenberger-harde 
vol water Hep '). -  Een ontzettende storm uit het noor
den rigtte in den nacht tusscben den 9den en lOdeh 
Februarij op het land groote verwoestingen aan, wierp 
huizen en molens omverre en ontwortelde in eene vlaag 
duizenden van boomen, in het ambt Bordesholm alleen 
ongeveer 23,000. Tegelijk steeg het water in de Oost« 
zee, hetwelk anders zelden het geval is , tot zulk eene 
hoogte, dat de inwoners van Warnemünde op de daken 
moesten vlugten, terwijl er aan Holsteins oostkust vele 
huizen met,menschen en vee ten gronde gingen, met 
name in den omtrek van Schönbergi alwaar vele men
schen hun graf in de baren vonden *).

Een der grootste en zwaarste vloeden, welke in dit 
jaar plaats grepen, was de Vastenavonds-vloed. Dezelve 
kwam tegen den avond, juist toen de nieuwe maan met 
eene zonsverduistering begonnen was, opzetten en strekte 
zich van den mond der Maas tot aan Jutland uit, overal 
sporen van deszelfs vernielingen achterlatende. De tijd 
wordt verschillend opgegeven : wassenaar geeft ais zoo
danig den avond en nacht van den 8sten Maart op, ge
lijk ook VBLIU8 en vólgens hem gabbema en outhof; 
WI9KBLMA99 daarentegen, en alle Duitsche kronijkcn 
en werken (van welke kusz 7 aanhaalt) noemen 
den 268ten Februarij. Daar zoo wel de Duitschers ais

1) Ku8x. 1. 136, volgens Adolphi en Saxe.
2) Heimr. Kuss, t. a. p., volg. Adolphi, Frisii, Coren, en and.
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de Nederlanders vermelden, dat juist de nieuwe maan 
begonnen wa&, moeten zij gezamenlijk Tan een’ onkelen 
en niet Tan twee verschillende vloeden spreken, zoo ais 
JAK8EK meent1). Dat de 26ste Februarij de regte dag 
zal zgn, krijgt nog meerdere zekerheid, dooidien wbjf- 
k elh a k b  zegt, dat toen de Vastenavond Was ingevallen. 
Deze vloed steeg in de Nederlanden booger , dan die 
van 1570, doch in ongelgke verhouding, bet hoogste 
aan de noordelijke kust van Noord-Hoüemd. Hen wil 
aan merkteekens waargenomen hebben , dat dezelve te 
tEgmond eeae volle el en te Medemblik een’ voet bou
ger opgeloopen , doch te Amsterdam 1V% duim' lager 
gebleven was dan toenmaals.

Deze watervloed scbfjüt zich gehad dot aan Zee
land uitgebreid te hebben; wasseuaae althans verhaalt, 
dat er op het Land van Ter Goes vele polders over
stroomd geworden zijn. Bg Willèmetad onstonden er 
doorbraken in de dijken, ten gevolge waarvan er eenige 
plaatsen in de omstreken onder water hepen. Katwÿk 
schijnt door dezen vloed veel geleden *e hébben, daar 
er van de 79 huizen, welke aldaar in het Igdvak van 
1617 tot 1632 door de zee weggespoeld gew ordenen2), 
niet weinige voor rekening van het jaar 1625 zulloi 
komen. Te Egmond werd de baak omverre geworpen, 
terwijl het gedeelte der duinen, waarop dezelve stond, 
•benevens twee buizen, schier geheel weggespeeld weed.

1) Wasserfluth. 82-
2) Zie: Arende, Natuurk. Gesch. van de kusten der Noord

zee, 11.115.
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De opgeruide baren doorbraken hel Hendehosch en 
stortten zich vervolgens over den daarachter liggenden 
Slaperdijk, alle tnsscben beiden staaande huilen mede
slepende. Te Hoorn stond het vrater op de oosterstraat 
en zonde zich door de geheele stad verspreid hebben^ 
indien men hetzelve niet bg de westerpoort door een’ 
dijk van palen en planken, met koemest belegd, ge
keerd had. De dijken van Noord-Holland werden 
zwaar geteisterd, vooral die aan de zuidzijde van het IJ* r 
Te Catewoude  ̂ alwaar 55 jaar vroeger een groot gat 
in  den dgk gespoeld was, hetwelk men door aldaar 
een schip van 350 last te laten zinken gedempt had, 
ontstond andermaal eene doorbraak, benevens nog op 
drie andere plaatsen, niet verre van Burgerdam. Ge
heel Waterland werd daardoor ais in eene zee her
schapen. De Wormer, een toen pas droog gemaakt 
groot meer, liep weder vol water ; de nog uitgestrektere 
Purmer bleef met de grootste moeite voor een gelgk 
lot bewaard, hoewel het water sterk door deszelfs dijk 
zgpelde. Monnikendam werd door de zee doorstroomd. 
Doordien ook de Velzer-dijk bezweek, rees het water 
in  Haarlem zoo hoog, dat men met schuitjes door dç 
straten varen konde. Buitengemeen sterk leed Amster
dam* Tegen 1 uur des nachts stond het water bjjna 
op het midden des Dama, in de Warmoesstraat en aan 
de drempels der deuren van de huizen op den JTiew- 
wendijk. Eene menigte kelders waren vol geloopen; 
alle sluizen liepen over. guiten'den dijk lag alles on
der het water bedolven. De koppen der paalwerken 
in  de béven doken oti en dan onder, gelgk ook Rapen
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burg i Uilenburg en andere nieuw aangelegde werken* 
Vele goederen, vooral in kelders, werden bedorren* 
De ZWemer-dgk, aan den oostkant der stad gelegen, 
door den vorigen storm afgespoeld, die er tevens de pa
len uitgerukt had, werd door van de stad afgezondene 
schepen door middel van zeilen behouden, hoewel de 
zee op eene andere plaats een aanmerkelijk stuk uit 
den dgk wcgspoelde. Ook tusschen Muiden en Berg, 
benevens bij Bunschoten, werd er veel van de dijken 
weggeslagen, waardoor ook de drooggemaakte meren 
weder vol water liepen.

Niet weinig leed Friesland* Tusschen Stavoren 
en Hindelopen ontstond eene buitengewoon groote door
braak in den dgk, door welke de zee met een onweêr- 
staanbaar geweld binnendrong en de kerk van Ham, 
benevens veie huizen met menschen, vee en goederen, 
wegspoelde. De stad Harlingen liep gevaar van ten 
gronde té gaan. Niemand herinnerde zich aldaar ooit 
zulk eenen vloed beleefd te hebben. Een stuk van het 
bpofd spoelde weg. De Bildt kwam onder water. Ook 
de eilanden bleven niet verschoond ; de dijken op ïFle
ringen bezweken ; Texel lag grootendeels onder de zee 
bedolven; Vlieland verloor veel van deszelfs dijken; 
Terschelling onderging aan dezelve nog grooler verlies, 
welke de eilanders niet in staat waren uit eigene krach
ten te herstellen.

Zeer bedroevend zag bet in Oost-Friesland uit. 
De dgken aldaar waren op eene ontzettende wgze be
schadigd en doorgebroken, zoodat derzelver herstelling, 
volgens de opgave van wassenaar , niet met 8  tonnen
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goads tonde bewerkstelligd worden. De landman, voegt 
o u t h o f  er bij, buitendien reeds door den plunderlogt 
van MA5SFBLD (in den SOjarigen oorlog) geheel verarmd, 
was buiten staat om de verwoeste d$ken dadelijk te 
herstellen, zoodat dit gewest jaren lang, voor een ge
deelte zegt men gedurende 7 járen, voor ebbe en vloed 
bleef liggen •), Het laatste is evenwel niet juist, terwijl 
ook de schade te hoog zal zgn opgegeven, want reeds 
in het volgende jaar waren de dgken weder hersteld, 
zoo ais zulks uit het berigt nopens den vloed van De* 
ceinber 1626 blijkt. Ook moeten de dgken niet overal 
even zwaar geteisterd zijn, het meeste leden waarschijn
lijk die in de Westermarsch van het ambt Norden. 
Daar het aan de hierbij belanghebbenden ónmogelijk 
viel, zelvën hunne dgken te herstellen, beval graaf b u h o ,  

dat de belanghebbenden bij de aangrenzende Oosler- 
marsch in het ambt Berum¡ wier dgk niet de minste 
schade ondergaan had, hun te hulp komen en 100 
roeden in den Quade Höm herstellen zouden2).

In Jever en Oldenburg, zegt wuckjelmaïuü , wer
den de dgken en dammen op zeer vele plaatsen door«-

IJ Gabbema. 308, volg. Wassenaar en Ve litis Outhof. 
Having a, 84. Emder Kronijk. Wiarda. IV. 226. Deze 
laatste, die alleen Outhof aanhaalt, stelt den dag op den 
28sten Februarij.

2) Een afschrift van de daartoe betrekkelijke aanschrijving 
aan de beambten te Berum, van den 18den Mei 16Í5, is 
in het archief te Aurich voorhanden. Daarin wordt nog 
gezegd, dat deze holp slechts voor dit maal zoude ver
leend worden, zonder dat daarin eenige vérpligting voor 
het vervolg lag opgesloten.
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gebroken, de sluizen weggespoeld, bet land overstroomd, 
eene groote’ menigte menscben en vee van bet leven 
beroofd, en tevens door den hevigen stormwind en 
watervloed vele buizen of van bunne standplaatsen weg
gespoeld of vernield, kerken, scholen en andere gebou
wen zwaar beschadigd, bet koren verstikt, en de landerijen 
door bet zoute water zoo onvruchtbaar gemaakt, dat de« 
zelvè in de eerstvolgende jaren geene vruchten oplever« 
den. De schade, welke de heerlijkheden Jever en 
Kniphausen en het toenmalig graafschap Oldenburg 
(dus zonder bet graafschap Delmenhorst) ondergingen, 
beliep, voor zoo veel de opgemaakte staten zulks opr 
gaven, de som ƒ 1,061,883-00 *).

In de oostelijke landen was men sedert 70 jaren 
door zulk eenen grooten watervloed niet bezocht. Meer 
dan eone el hoog kwam bet zeewater, met stukken gs 
vermengd, over de dgken heenbruisen. Hetzelve door
brak de stevigste dgken, slingerde groote zeeschepen 
door de ontstane doorbraken op bet land en sleepte 
groote buizen met menscben, vee en alles wat dezelve 
bevatteden, mede voort. Op Nordstrand werd bet 
kerspel Pellworm onder water gezet, alsmede de gebeele 
oostzijde des lands ; de westzijde bleef daarentegen mee- 
rendeels droog, doordien het ijs zich op de dgken 
vastzette en zoodoende voor bet grootste gedeelte bet 
overloopen verhinderde ; hetzelfde geval greep plaats met 
de Wiedinqharde en Risummoor 2 ). Met uitzondering

1) Winkeimom. 191* Jansen. #3.
2) Daar de winter zacht was, vermoedt dé heer Kusz> dat
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Tan een paar polders (Köge), werd geheel Eiderthdi 
overstroomd, waarbij 33 jnenschen bet leven inschoten 
en 16 huizen te WuUrhrver in pain rielen. Van 
Lundtnbtrg, alwaar 7 manschen verdronken, vloeide 
het water, nadat hetzelve den middendijk doorgebroken 
had, naar SehtcabtUdt en in de manch*
In Noor der-Dit hm ar*tn drong hetzelve op vele plaatsen 
binnen, ais ook te Butum, Dickhauttnen Süderdiek, 
alwaar alleen 140 roeden dijks weggespoeld werden, 
In Zuid*r-Diliunar*m ontstond eene djjkbreuk in het 
kerspel B nm tb ltul7hetwelk, even als en
de nieuwe Marner-folàer, die eent in bet vorige jaar 
bedijkt was, vol water liep, waarin vele manschen en 
beesten hun graf vonden. De huizen stonden tot het 
dak toe in bet water, hetwelk eerst na 14 dagen in 
Dilhmartef* begon weder weg te ioopen. Ook Glmk- 
•tadt en de geheele zoogenaamde Wilder ni*(Wildnist) 
werden, door eene zware overstrooming bezocht. In 
Domburg stond het water zoo hoog, dat men met 
schuitjes op de Hoppemarkt varen konde, terwijl men 
een7 priester, die in de Catbarinen-kerk dienst gedaan 
had, met een schuitje van dàkr moest afhalen. Deze 
kerk, waarin bet water tot aan het altaar 7 . kwartier 
boog stood, werd wet dértelrer graven zeer zwaar ge« 
teisterd. De schade, welke in door dezen
vloed alleen aan suiker, zijde en zout veroorzaakt werd, 
begrootte men op 6 tonnen gouds ; een enkel koopman

de ijsschotsen uitmeer noordelijk gelegene streken .door 
den storm zullen asngedreven zijn.
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zoude daarbij een verlies van f 72,000 geleden beb« 
ben. -  Het is bij dezen watervloed nog opmerkenswaar
dig, dat de ijsschollen, welke bet zeewater in bet oosten 
in menigte tnedevoerde, zoowel na- ais voordeelig ge
werkt hebben; want op vele plaatsen, zegt adolphi, 
werden de dgken van onderen door de gsscbotsen door
gesneden, daarna keerde het water dezelve om en zette 
ze het onderste boven l). Doch op andere plaatsen had 
bet ijs zich over den geheelen dgk, van den voet tot 
op de kruin, ter aanmerkelijke dikte vastgezet, zoodat 
het water aan den dgk geene schade toebrengen, noch 
over denzelven heen loopen konde2).

Op den 20sten Maart kwam hier wederom een 
vloed opzetten, de vierde reeds in dit jaar, bij gelegen
heid dat er een hevige storm woedde, welke naar eene 
aardbeving geleek en 3 volle dagen aanhield. Alle 
plaatsen in Dithmanen, in welke bet water bg den 
vorigen storm binnengedrongen was, werden nu weder, 
en wel 2 ellen hooger dan toen, overstroomd. Eene 
ontelbare menigte vee verdronk en groote stukken veen
achtig land werden met huis en hof opgeligt en naar 
elders verplaatst. Die dgken, welke bet bg den vori
gen vloed nog hadden staande gehouden, werden thans 
zoodanig doorboord, dat zij aan den aandrang van ¿enen

1) Kust schijnt dit in twijfel te trekken; men heeft evenwel
ook aan de rivierdijken waargenomen, dat het „ijs de
dijken kan doorsnijden. Overigens waren de. dijken
aan gene zijde der Elbe veel z^wakker, dan aan dezen 
kant.

2) Heimr. 319. *Saxe, * Adolphi, *Vieth en and. Kusi» L 136.
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nieuwen vloed geen’ weêrstand zouden hebben kunnen 
bieden. Eiderstedt werd /voor bet grootste gedeelte 
weder onder bet water bedolven, en de sedert den 
Yoorgaanden storm aan de dgken gemaakte herstellingen 
werden weder vernield, terwgl er vele nieuwe kolken 
ontstonden. Op Nordstrand lagen 9 ‘kerspelen onder 
water. Onberekenbaar was de schade, aan dgken en 
andere voorwerpen toegebjagt. Het overstroomde land 
leverde in het volgende jaar ook weinig hooi en ko« 
ren op •).

Op den llden  Januari) 1626 werden Oost-Fries* 
¡and en de naburige landen door een’ verschrikkelijken 
ijsvloed bezocht *). -  In den nacht tusschen den 7den 
en 8sten December zette een hooge vloed geheel Olden
burg en Jever onder water. Overal stroomde het water 
over de dgken, brak dezelve op vele plaatsen door en 
bedolf het beste land. ' Vele menschèn en beesten ver
dronken, terwgl er ook anders vele schade werd aan- 
gerigt. Het water liep eene el hooger op, dan in den 
▼oorgaanden vloed3). Geheel Jever en Kniphuizen 
werd in eene zee herschapen. Bg den Ellenserdam 
spoelde een gedeelte van den dgk aan de Oldenburg-  
sehe zijde, 1er lengte van 180 roeden, weg, benevens 
de op dien dam bestaande borstwering. Ongetwijfeld 
is deze vloed dezelfde als die, welke ook Oost-Friesland 
overstroomde en aldaar groote schade veroorzaakte, en

1) Heinrich* 319. * Adolphi en and. Kusz. I. 139.
2) Outhof. 578 9 volgens Groeneuoüdt's Chronijk.
3) Winkelmann. 201. Jansen. 84.

9
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vermoedelijk tevens Groningerland, dewijl de in het
zelve gelegene ffîinschoier-, zoowel ais de Rengum-  
wolder-%$\ *). ten eenenmale weggeslagen werden, welk 
lot ook de Critzumer-zijl in Reiderland te beurt viel. 
De Dollart-dijken werden zwaarder geteisterd dan in de 
laatste 20 jaren geschied was, hoewel er geene kolken 
spoelden ; Reiderland werd niettemin onder water ge
zet, ten gevolge van het bezwgken der drie zoo even 
genoemde zglen. Ook stond de nieuw gelegde sluis te 
Leer op bet punt om losgespoeld te worden en zoude 
insgelijks weggeslagen zijn, zoo niet dé storm zich nog 
bg tgds gelegd had. Hoog golfde het water over de 
Moormerdgken en bedekte de velden, zoodat men van 
Leer met schuiten over land naar E  m den varen konde. 
De dgken in het Emiigerland lagen geheel en al om- 
verre, alle herstellingen van het vorige jaar waren weder 
vernietigd ; hier en daar. slechts bleef een klein gedeelte 
staan op de geheele uitgestrektheid van Oldersum tot 
aan de grenzen van het Greetmer ambt, welks dgken 
insgelgks meest alle tot bijna op den voet weggeslagen 
werden. In beide ambten liep al het land onder, het
welk in het ambt Norden niet het geval was , dewgl 
aldaar slechts de slooten door het over de dgken gestreken 
water opgevuld werden, hoewel de dgken sterk leden; 
terwgl alle in het vorige jaar bewerkstelligde verbeterin
gen weder werden vernietigd. De dgken van Dornum 
bezweken, waarop de zee het omliggende land over
stroomde. Die in het Esener ambt werden insgelgks

1) Vermoedelijk de Bellingewolder-zij 1.
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zwaar geteisterd, hoewel er sleehts bg de Groninger 
huizen, niet Terre Tan üTar/ftiyer-zijl, drie kleine kol
ken in dezelve spoelden, de Toet echter bleef staan, 
zoodat er geene groote hoeveelheid waters binnendrong. 
De dgk van den fierder- greede werd d adren tegen geheel 
verwoest, en de greede onder water gezet; buitendien 
drong het water uit het ambt Jever in dat van W it- 
mund en tevens door de bij den Ellenserdam ontstane 
doorbraak in de ambten Friedeburg en Gödensl).

In bet midden des zomers, op den 18 en 19den 
Jung des volgenden jaars overstroomde de oceaan op nieuw 
Oost Friesland. > en rigtte aldaar groote schade aan *). 
Op den 27 en 28sten October werd de zee door een* 
hevigen storm uit het zuidwesten hóóg tegen de oostelijke 
kust opgejaagd, waarvan eene overstrooming van ver
scheidene dorpen op Nordstrand en van Okkolm het 
gevolg was. Het bleef de geheele maand November 
doorstornten. Op den 7den dier maand verhief het water 
zich bij zwareu storm en onweêr zoo hoog, dat hetzelve

0 Archief-akten, — volgens een berigt van de regering aan 
den , zich toen in den Haag bevindenden, graaf Rudolf 
Christian, waarvan zoowel het oorspronkelijke, ais het 
ontwerp (concept) voorhanden is, het laatste gedagteek end 
van den 14den, en het eerste van den 15den December 1626# 
Dedag, op welken de vloed plaatsgreep, wordt daarin 
niet vermeld; aan den voet van het ontwerp staat: »Den 
Teich Schade, vom gantzen Lande, betreffend, 1626,” al
waar met eene andere hand is tusschengevoegd: »den 14 
Xb.” Het oorspronkelijke heeft aan den voet: »den 5. 
Xb. 1626,” zonder verdere vermelding.

2) Outhof. 578.
9*

' i
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over alle dgken streek, het voor Glüchetadt liggende 
keizerlgk leger overstroomde en hetzelve noodzaakte het 
beleg op le breken. Bij een* volgenden storm op den 
17 en 18den December ontstonden er weder onderschei« 
dene doorbrakén in Dithmareen *).A

Op -den 26 en 29sten Januari) 1628 werden de 
kerspelen van Norditrand, welke men bereids weder 
tegen den dagelijkscben vloed beveiligd had, op nieuw 
overstroomd. Een gelgke ramp trof dezelve op den 
Ä, 6 en 7den September. Op den Ißden December 
woedde er een ontzettende storm, waarop hoog water 
volgde, dat aan dgken, buizen, winterkoren enz. aan
zienlijke schade toebragt. In Noorder-Dithmareèn wer
den de landen van.2?ft*um , Reinebuttel en Delve, in 
Zuider-Dithmareen die van Eddelak, Oldenwörden 
en Brunebuttel het -sterkste overstroomd. Bg de laatst
genoemde plaats ontstonden ten zuidoosten van de kerk 
zulke doorbraken, dat aldaar vele huizen weggespoeld 
werden. De keizerlijke schans bleef ter naauwernood 
behouden, en naderhand moest er zelfs een stuk land 
tusschen dezelve en de kerk buitengedijkt worden. In 
Eideretedt liep alleen de nieuwe polder bg Tating en 
Weeterhever onder. De boonen, welke op vele plaatsen 
niet vóór Martini hadden kunnen gezicht of gesneden 
worden en die men om de slechte wegen in boopen op 
het veld had moeten laten staan, werden van de over
stroomd wordende landen weggespoeld 2). Op den 7den

1) Heimrich. 320 'A lard. 1979. * Bolten. 230. Kuez. 1.141.
2) Heimrich. 321. *Bolten. Kuez. I. 143«
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November verhief er zieh, naar men wil, bg Oost- 
Friesland ook een vloed, welke door de doorgebrokene 
dgken over de velden vloeide* Hoe het d&&r te lande 
gesteld was, kan men daaruit opmaken, dat er in ge
meld jaar schepen, met visch beladen, door den Lar- 
relter dgk kwamen zeilen, die vervolgens over land bij 
de Boltenpoort te Emden aanlandden '). Voor Olden
burg vertoonde de vloed zich insgelgks en stroomde 
aldaar op eenige plaatsen het land binnen; hetwelk 
andermaal plaats greep in den aanvang des volgenden 
jaars, zonder evenwel groote schade aan te rigten. -  
Tusschen nieuwjaarsdag en Yastenavond van 1629 werd 
Butjadingerland niet minder dan zeven malen over
stroomd *).

In het daarop volgende jaar kwam er in den schoon
ste» tijd, op den 6den Jung, onverwachts een storm 
uit het westen opzetten, welke door hoog water gevolgd 
werd, dat met onstuimigheid op de oostelijke kusten 
aanviel en den dgk van Ulvesbull omverre wierp, waar
deer hetzelve, benevens Koldenbüttel en Witzwort in 
Eiderstedt, onder liep, welk lot vervolgens ook aan 
Ooster-  en Westerhever en onderscheidene kleine polders 
bij Tettenbuil te benrt viel* Pellworm op Nordstrand 
liep vol water, hetwelk aldaar nu reeds gedurende de 
laatslverloopene 6 jaren telkens was binnengedrongen. 
Ook tot de Lundenberger-harAe, de Hattstedter marsch 
en bg Tondem baande de zee zich eenen doortogt, terwgl

1) Outhof. 578.
2) Winkelmann. 213.
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de zeer hechte sluis bij Friedrichggtadt, van groote 
klompen steen gebouwd, uiteen vloog, zoodat groote 
schepen door dezelve heenvaren konden« Al het uitge
zaaide koren werd bedorven ’). In denzelfden zomer, 
en vermoedelijk op denzelfden dag, werden ook de 
streken van de Wezer door eenen grooten vloed over* 
vallen, welke de dgken in het land Wurden verwoestte 
en á l  bet te veld staande koren bedierf a). -  G abbema 
maakt gewag van eenen zwaren watervloed, welke in 
hetzelfde jaar de Nederlanden en vooral Flaanderen 
en Zeeland overstroomde, aldaar ontzettend veel nadeel 
berokkende en vele duizenden menschen van het leven 
beroofde« Het weinige, dat hg dienaangaande vermeldt, 
stemt volkomen met de berigten van de overstroommg 
van 1530 overeen, zoodat het zich laat vermoeden, dat 
een reeds vóór 100 jaren plaats gegrepen vloed bij ver* 
gissing weder vermeld wordt, en zulks te meer omdat 
bg , tegen zijne gewoonte, in 't  geheel geene bron aän- 
wijst. Outhof heeft hem getrouwelijk nageschreven *).

In het laatste van October 1631 veroorzaakte een 
zware vloed onbeschrijfelijke schade aan de Nederland*■ 
gehe dgken, vooral aan dien van Westkappel op Wal
cheren. Dit verbazende gewrocht 4) werd door de zee 
niet alleen sterk beschadigd, maar zelfs doorgebroken. 
.Te Vere werd de helft van den stadswal, benevens de

1} *Saoce. Heimrich. 321. Ku$z. 1. 146. •
2) Kohli II. 173.
3) Gabbema. 314. Outhof. 579.
4) Zie: Arende, Natuurk. Gesch. der Noordzee-kusten. II. 

74 err 75.
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sterke steenen bolwerken en 4, huizen weggenomen ')* 
WnrKELMAiw zegt, dat in dit jaar ook Oldenburg over
stroomd werd 2). Oosl-Frtetland werd insgelijks door 
eenen vloed bezocht, welke de Over-Eemsche dijken 
zoo zwaar teisterde, dat de belanghebbenden verklaar* 
den, dezelve met eigene krachten alleen niet weder te 
knnnen herstellen 3).

Op Pinksteren 1633 drong er wederom in Ooet- 
Frietland een groote watervloed binnen, welke zich 
diep landwaarts in over Oberledingerland uitbreidde, 
waardoor al bet te veld staande koren bedierf en men 
bet vee naar andere streken drgven moest , van hetwelk 
evenwel, toen bet na de afstrooming van den vloed 
teruggebragt werd, eene groote menigte stierf, zelfs op 
eene. boerenplaats te tfettelburg alleen 36 stuks4). ~ 
Op bet einde van October of op Allerheiligen verhief de 
zee zich, bij eenen springvloed, voor Holland en Zeeland 
zeer hoog en overstroomde aldaar alle landen, waardoor 
vele menscben verdronken 9 huizen in puinhoopen ver- 

, anderd of weggespoeld werden en ook de steden groote 
schade aan koopwaren en huisgeraad leden. In Zeeland 
vischte men op één’ enkelen dag 360 lijken op. Te 
Rotterdam voer men met schuiten over de groote markt, 
de sluis liep over en het vee (men hield juist veemarkt)

1) Gabbema. 315» volg. een traktaat, getiteld ; Jehovah Nisei. 
Outhof\ 580.

2) Chron. 14; in zijne Not. Westph. 36, wordt daarentegen 
1632 vermeld.

3) Archief-akten.
4) Outhof. 580*
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dreef uit de stallen naar de markt toe : overal werd er 
in de stad zware schade teweeg gebragt *).

De vloed van den llden  October 1634, welke alleen 
de Deensehe hertogdommen trof, maakt een belangrijk 
tijdstip in derzelver geschiedenis uit. Eene gebeele land
streek, Nordëtrand, met het grootste gedeelte der 
bevolking ging daardoor ten gronde, terwgl eene ont
zettende schade, gepaard met het verlies van vele men- 
scbenlevens, bet droevig lot der beide overige gewesten 
was. Nordëtrand?%. ondergang is reeds boven *) door 
ons beschreven ; wij zullen ons derhalve thans alleen tot 
de overige streken bepalen.

Op den lld en  October ontsond er des namiddags 
te 3 unr, bij nieuwe maan, een verschrikkelijke storm 
uit bet zuidwesten 3) , welke tegen 6 uur, bij het opko
men van den vloed, nog heviger werd. Ten 7 ure liep 
de wind naar het noordwesten en waaide zoo fel, dat 
schier geen mensch staan of gaan konde. Daarbij regende, 
hagelde, donderde en bliksemde hét op eene ontzettende 
wijze, terwgl de storm boe langer zoo meer in hevig* 
heid toenam ; de grondvesten der aarde schenen zich te 
bewegen en men kon niet anders denken, dan dat hemel 
en aarde vergaan zouden en dat de jongste dag stond

1) Gabbema. 315. 316. Aanm. *Oudenk. 103« Outh. 580. De 
bij 1631 vermelde vloed schijnt tot dit jaar te behooren.

2) Zie: Arends, Nat. Gesch. der Noordzee-kusten. 11.273.
3) Volgens Mich. S a c h s e n Kaiseri. Chronik van 1634 zonde 

de vrind gedurende éenige weken achtereen oostelijk ge
weest zijn en zich eerst in den nacht van den llden 
October naar het westen gewend hebben« Outhof 582.
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aan te breken, - Ook wil men uit onderscheidene Waar
nemingen bespeurd hebben ,^dat er eene aardbeving mede 
gepaard ging : velen verzekerden, dat zg in hunne bed
den , anderen dat zij op hunne stoelen, ‘terwijl zij zich 
aan de tafel vasthielden, eene schudding ondergaan had
den. Tegen 8 en 9 uur liep het water reeds op vele 
plaatsen over de dgken en ten 10 ure reeds had de ont
zettende ramp plaats gegrepen. Het water golfde ter 
hoogte van 12 tot 20 voet over de geheele Manch. 
Ontelbare kolken waren ontstaan; grondbreuken in eene- 
tallooze menigte gescheurd; van geheele einden dgk 
stonden slechts hier en daar, gelijk verstrooid liggende 
heuvels, enkele gedeelten, terwgl een groot aantal sluizen 
waren gesprongen. Niemand had dit ongeluk vooruit
gezien , daar de dgken sterk en in goeden staat waren. 
De meesten hadden zich dus te bed begeven en genoten 
een’ genisten slaap, waaruit zij eerst door den golfslag 
aan hunne legersteden gewekt werden, terwgl eenigen 
reeds met huis en hof vlottende waren, anderen des mor
gens bij bet opstaan in bet water sprongen. Velen, geenen 
kans ziende om aan het gevaar te ontkomen, bonden 
zich en hunne vrouwen en kinderen onderling vast, om 
zoowel in den dood ais in bet leven vereenigd te blgven. 
Menigeeù begaf zich met al zijne huisgenooten op het 
dak zijner woning, waarop zg eerst ais in een schip 
heen en* wéér dreven; spoedig evenwel werden de daken 
door de golven uit elkander geslagen en de ongeluk- 
kigen onder het water begraven of van elkander geschei
den, daar op het eene gedeelte tie vader, op een ander 
de moeder en op een derde de hulpelooze kinderen
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daarhenen dreven. Het was akelig te zien, hoe mannen, 
vrouwen en kinderen in groot aantal op stukken van 
huizen, op bedden, balken en dergelgke voorwerpen 
voorbg de nog staande huizen dreven en God en de 
menscben om hulp en redding smeekten, terwgl er eene 
ontelbare menigte lijken le midden van kisten, kasten, 
bedden en allerlei huisgeraad op het water ronddob
berde.

Bijna de geheele Marsch werd meer of minder door 
.dezen vrecsselijken ramp getroffen. In Ripen stond het 
water zoo hoog, ais men aldaar nog nooit beleefd had, 
zelfs meer dan eene el in de Domkerk , welke op de 
verbevenste plaats in de stad staat. De huizen aan de 
zuiderslraat werden schier ten eenen male vernield, en 
drie niet verre van de stad gelegene dorpen gingen met 
derzelver gebouwen, inwoners (ongeveer 220 personen) 
en het vee ten gronde. Zelfs in bet, 3 mijlen van de 
zee verwijderd ligggende, dorp Warning verdronken 
10 menschen. Het eiland Mandoe, hetwelk anders 
hoogst zelden overstroomd geworden was, stond nu, met 
uitzondering der duinen, geheel onder water, terwgl 
dé dgken van het aangeslgkte of marsch-land op Sylt 
doorbraken. In de Guiding harde verdronken 148 en 
in de Lohharde 104 menschen. In het ambt Tondem 
bleef geen plekje van het aangeslgkte. land droog, en 
600 menschen zouden aldaar hun graf in de golven 
gevonden hebben. Te Tondern stond het water 1 V% 
el hoog in de kerk, terwgl er veel vee in de weide 
verdronk. In de Böckingharde verloren 402 menschen 
het leven, waaronder zich de predikant ribgbl te Fahm~
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toft met vreuw en kinderen bevond. De Generaal-Su- 
perintendent f a b r ic iu s , die aldaar juist ter kerkvisitatie 
aanwezig was, ontkwam ter naauwernood aan den dood, 
door op den zolder van het huis des aldaar wonenden 
voogds te vlugten, In de Nordgóeszhardel (ambt Bred- . 
stedt) verdronken 800^menscben en eene ontelbare me
nigte vee; 160 benevens de kerk te Okholm, dreven 
gebeel en al weg en een groot aantal andere huizen 
werden zwaar beschadigd. Te Okholm alleen kwamen 
600 stuks vee om het leven, In de Hadstedter marsch 
verdronken 60, en in kerspelen Zundenberg, Simons- 
berg, en Padelek ongeveer 100 menschen; terwgl er 
te Zundenberg eene groote kolk , midden door de 
kerk, ontstond, en eenige nog grootere in de Zunden~ 
berger-harde.

In Eiderstedt liep het water te Garding zelfe 
l'A  el hoog over de hooge Geest. In dit vlek 
kwamen 177 en in geheel Eiderstedt 2,107 men
schen om, terwijl aldaar tevens 6,100 stuks rund
vee en 6,738 schapen en varkens verdronken en 664 
huizen weggespoeld of verwoest werden. Tetenbüll trof 
het meest droevige lot, daar het 505 van deszelfs be-, 
woners verloor. Zelfs te Tönningen verloren 34 men
schen het leven. Geheel Dithmarsen werd, voor zoo 
ver hetzelve uit aangeslgkt land bestond, in eene zee 
herschapen. Vele schepen gingen niet alleen door de 
gebrpkene, maar zelfs over de nog onbeschadigde dgken 
heen, verre in het land op en moesten naderhand ge
sloopt worden. De zwaarste schade leed Noorder-Dith- 
marsen. Alleen in het kerspel Zunden kwamen 65
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menscben, 181 paarden en 725 stuks hoornvee om het 
leven ; daarenboven werden er 30 huizen vernield en 
4,383 ton koren weggespoeld. Eenige duizenden roeden 
van den dgk waren weggeslagen en tevens kolken ont« 
staan, welke zelfs tot 35 voet diepte hadden. In het 
kerspel Busurn verdronken 168 menschen en 1,360 
stuks,vee van. allerlei soort; terwgl er 102 huizen weg
dreven en 150 last koren bedorven werd. In Z ul- 
der-Dtthmarsen verdronken 47 personen, benevens 1195 
stuks rundvee en 238 paarden. Tien sluizen werden 
geheel en al weggeslagen en de overigen zwaar bescha
digd. Er ontstonden dijkbreuken van 2 tot 800 roeden 
breedte, met kolken van 8 tot 20 voet diep. Een aan« 
tai van 31 huizen werd geheel verwoest en 17,000 ton 
koren (in Brunsbüttel alleen 3,000 ton), zoowel ge- 
dorschen, ais ongedorschen, dreef weg of bedierf. In 
de JVilstermarsch ontstonden 29 grondbreuken en vele 
verbazend groote stukken veen uit den veendgk (Moor* 
deich) werden op vruchtbare landerijen in Buttel en 
Noord-Buitel verplaatst, welke eerst langen tijd daarna 
met vele moeite en arbeid weder kondën weggevoerd 
worden. Te Glückstadt was het water zoo boog gere
zen, dat een schip van 130 last, benevens een ander 
vaartuig, tot aan het kerkhof voortgedreven werd.

Voor zoover de berigten strekken, zijn er in dezen 
ontzettenden watersnood omgekomen :
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io Sleeswijk 9 van Riepen tot 
Lundenberg ♦ 2,140 menschen«

» Nordëtrand . 6,408 » en 50,000 st. vee*
» Eiderstedt . . 2,107 ». » 12,838 » »
» Dithmarsm . 383 » » 3,690 » »

dus te zamen . 11,038 menscben en 66,537 st. vee.

. Wanneer men evenwel aanneemt, dat in Sleeswijk 
in evenredigheid even zooveel vee omgekomen is, ais in 
Eiderstedt, dan zal het geheele verlies aan vee tot een 
getal van80,000 stuks opklimmen. Het aantal verwoeste 
huizen beliep op Nordstrand en de Halligen 1,334, 
benevens 32 molens, in Eiderstedt 664 eu in Dith- 
marsen 163, terwgl in die verhouding bet geheele 
verlies misschien 2,800 zal bedragen hebben ’). Even 
zulke treurige gevolgen had deze vloed voor Sleeswijk. 
Nordstrand bleef, wegens het onvermogen der weinige 
nog overgeblevene inwoners, onbedijkt liggen en werd, 
op eenige geringe overblijfsels na, eene prooi der zee, 
daar van de 21 kerspelen aldaar slechts 2 behouden 
werden. Onderscheidene, in de Lundenberger-karde 
gespoelde kolken waren niet te dempen, zoodat het 
zeewater eenige jaren lang in dezelve binnenliep en steeds 
dieper in bet land opdrong. Eiderstedt was zoo zwaar

I) Volgens Schultzetta »Chronica” zonden in Holstein alleen 
blijkens de op bevel van den her log opgemaakte lijsten, 
6,123 menscben en 50,000 stuks vee omgekomen en 1,336 
huizen met6 kerken verwoest zijn (Outhof. 584). Vermoe
delijk heeft bier eene verwisseling van Holstein met Ñord- 
strand plaats gegrepen.
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géleislerd, dat hetzelve in bet volgende jaar geene vruch
ten opleverde, terwijl zelfs nog in 1638 van deszelfs 800 
hoeven (Pflüge, Hofstellen, Plätze) 240 zich in zulk eenen 
beklagenswaardigen staat bevonden, dat men van dezelve 
noch belastingen noch pacht bekomen konde ‘)- Ook de 
weidelanden waren meerendeels bedorvenj eerst laat in den 
zomer kwam het gras ten voorschgn, doch groeide toen 
nog too spaarzaam, dat er schier geen hooi gewonnen 
werd; velen moesten deswege het bun overgebleven vee 
naar de Geest in de wintervoêring uitbesteden, alwaar 
hetzelve evenwel zoo slecht onderhouden werd, dat in 
de len^e van 1636 het meeste omviel ; van de 100 stuks 
bleven geene 10 in het leven 2).

O u th o f  , die zijne berigten nopens dezen watervleod 
voor het grootste gedeelte uit sachseït’s kronijk overge
nomen heeft, verhaalt nog de zonderlinge omstandigheid, 
dat er, na den afloop des waters, eene menigte slangen, 
van 8 tot 9 voet lang, ten voorschijn kwamen en de 
huizen binnendrongen, alwaar men zich slechts met 
moeite van. dezelve bevrijden konde. Noch heim rich , 
die dezen vloed zelf beleefde, noch eenig ander schrgver 
maakt gewag van zulk eene zeldzame, schier ongeloof
bare verschijning; heim rich  *) voert alleen onder de 
voorgewende voorteekenen, welke dezen vloed vooraf
gingen , mede aan, dat men in den voorgaanden winter

1) Heimrich, 355-368» Saxe, B olten , Vieth en and. h'usz. I» 
14& 203. Outhof. 581.

2) Kusz. I. 156.
3) Chronik. 368. ,
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dikwgls aal (!) onder hel koren op de zolders, en zelfs 
eene groote aal in het hooi gevonden had.

De overstrooming moet zich nog verder uitgestrekt 
hebben. Te Hamburg werd, volgens o u t h o f , groóte 
schade aangerigt. Het is niet te veronderstellen, dat 
het hertogdom Bremen verschoond gebleven is, daar Ofn 
denburg zwa&r geteisterd werd. Wihkelmauic zegt dien
aangaande: »Op den 12den October is er des nachts 
in dit graafschap en in deze heerlijkheden (Oldenburg 
Jever en Kniphaueen) een verschrikkelijk onweder, ge
paard met felle stormwinden en hooge watervloeden, 
ontstaan , door welks vreesselgk geweld vele menscben 
en vee verdronken, huizen weggespoeld en de dammen 
en dgken deerlijk verwoest geworden zijn” *)• De dgken 
van Band werden, volgens een berigt in handschrift, 
alle tot op den grond toe weggeslagen ft). -  Op den 
lOden en 21sten November werd het schiereiland bg 
een’ bevigen noordwestenwind op nieuw overstroomd, 
waarbij de nog overgeblevene dgken zoozeer leden, dat 
men de bereids aangevangene herstelling tot den vol
genden zomer moest staken 3).

In Februarg 1635 brak de Lekdgk bij Schalkwijk 
door, hetwelk eene groote overstrooming ten gevolge 
had 4). -  Op den 19, 20 en 24sten April greep er, 

een’ feilen storm uit bet noordwesten, een hooge 
springvloed plaats , welke het water door de beschadigde

1) W inkelmann , Chronik. 256.
*2) Jansen. 86.
3) Kusz. I. J55.
4) Outhof. 385, volgens Oudenhoven. 105.
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dgken joeg en zware schade teweeg bragt, vooral in 
Noorder-Dithmarsen. Eiderstedt werd daarentegen
geteisterd door den vloed van den 19den en ¿Osten 
October, waarbij eene kolk bij Westerhever spoelde, 
alsmede in den Adolphe-polder, waarvan de overstroo
ming van 6 kerspelen in Eiderstedt bet gevolg was. 
Ook werd de nieuwe Simoneberger iniddeldijk geheel 
en al vernietigd. Algemeen werd verzekerd^ dat het 
water lfier 6 voet (!) hooger gestegen was, dan in 1634. 
Onderscheidene op hoogten (Werften) staande huizep 
werden verwoest, terwgl in een derzelve 6 menscben 
verdronken. Het water bleef langen tgd, . ten deele den 
geheelen winter door, op bet land staan *)•

Oost-Friesland schijnt in 1636 twee malen over
stroomd geweest te zijn, althans voor een gedeelte, na
melijk Oberledingerland, op Johanni en St. Jacobi, 
waardoor al het groenland onder water liep. Hierdoor 
ontstond een groot gebrek aan hooi, weshalve de boeren 
hun vee naar andere streken in de wintervoéring moesten 
zenden, zoo ais zulks uit eene rekening over eene plaats 
te Nettelburg blgkt 2).

In den Kersnacht van 1637 kwam het water, bij 
een’ vliegenden storm uit bet noordwesten, Amsterdam 
zoo sterk binnendringen, dat men aldaar met schuiten 
over onderscheidene straten varen konde 3). Tegen het 
einde des jaars zette het gs zich in den Rgn vast, waar
door deze rivier buiten hare oevers trad, de Neder-

1) Kutz. I. 157, volgens Vieth, 458, en Saxe.
2) Outhof. 535. Ravinga. 90.
3) T . a. p.

/
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Betuwe, het land tusschen Haas en Waal en een groot 
gedeelte yan Utrecht, Holland en Overijssel in eene 
zee herschiep, en tegelijk aan dijken enz. groote schade 
aanrigtte ').

Op den 4den September 1638 woedde er een hevige 
storm in Oost-Friesland, waardoor de dijken veel leden 
en Oberledingerland overstroomd werd; de bovenbe
doelde plaats te Nettelburg alleen leed eene schade van 
meer dan ƒ200 2). Een gelijk lot trof in dentelfden 
herfst, en vermoedelijk op denzelfden dag, het grootste 
gedeelte van Oldenburg, alwaar veel vee verdronk, 
en onderscheidene dijken en sluizen weggespoeld en 
andere groote verwoestingen aangerigt werden, gelijk 
zulks ook in een vertoog van den graaf ahtoic güu- 
t h e b  aan den koning van Zweden uitdrukkelijk aange
voerd wordt3). -  Op Johanni 1639 greep er wederom 
eene overstrooming plaats, waardoor in Oberledinger
land de weidelanden bedierven en het hooi wegdreef, 
zoo ais men uit eene rekening wegens de meer vermelde 
pachthoeve te Nettelburg ziet, waaruit tevens blijkt, dat 
de schade, welke dezfe plaats door de vier overstroomin- 
gen in de jaren 1633, 36, 38 en 39, alleen door het 
water, zonder de andere kosten te rekenen, onderging, 
meer dan ƒ3100 beliep, terwijl de pacht over die 4 
jaren slechts ƒ2660 bedroeg, zoodat de eigenaar nog 
ƒ440 bijschieten moest 4). Een storm teisterde op den

1) T. a. p. Gabbema. 316.
2) Outhof, 586.
3) Winkelmann. 320. Jansen. 86,
4) Outhof. 586. >

10
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21sten Augustus de dijken iu het oosten zeer zwaar, 
dezelve hielden zich ter naauwernood staande en vooral 
Pellworm, een der overgeblevene kerspelen van het 
groolstendeels verloren gegane Nordstrand, geraakte in 
groot gevaar van overstroomd te worden '). -  Oost- 
Friesland schijnt in het volgende jaar weder door water
vloeden bezocht te zgn. Vit een verslag aangaande de 
bezigtiging van bet eiland Nesserland, van den 25sten 
Maart 1640, blijkt, dat deszelfs dijken toenmaals ten 
deele vol doorbraken, ten deele tot op den voet geheel 
weggeslagen en alleen aan den oostkant meest nog onbe
schadigd waren ; de kosten van herstelling werden op 
f 23 voor ieder gras aangeslagen, hetwelk de krachten 
der inwoners te boven ging. Een der meijers dier heer
lijkheid klaagde, dat hij door de menigvuldige over- 
Stroomingen van de beide jaren 1638 en 39, alleen aan 
vee en hooi, voor meer dan ƒ1000 verloren had 2). -  
In 1641 werd Overledingerland op nieuw overstroomd 
en het hooi en koren wegges{k>eld, zoodat het, vee slechts 
kommerlijk onderhouden konde worden en een groot ge
deelte daarvan naderhand stierf; gelijk dit in hetberigt 
van de gemeente Tjakleger aangaande de schade, door

1) Heimrtch. 408. *Adolphi. Kusz. I. 165.
2) Archief-akten. In het protokol wordt nog vermeld, dat 

de dijk in het zuiden, alwaar de hoogten met derzelver 
huizen zich bevonden, met een’ grooten uiterdijk (voor
land) voorzien was. Tegenwoordig bestaat daarvan slechts 
zoo weinig meer, dat de zee aldaar veeleer onophoude
lijke inbreuken maakt en de eene werf of hoogte nade 
andere verzwelgt.
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den watervloed van 1643 veroorzaakt, opgegeven wordt, 
nit welk stok tevens blijkt 9 dat de overstroomingen van 
1636 tot 1641 aldaar door het uit Munsterland afge
komen water van de Boven-Eems veroorzaakt zgn.

Niet alleen Italië werd, in het laatste van December 
1642, geteisterd door de vreesselgke overstroomingen van 
den Po, maar ook in Duitschland en in de Nederlan
den traden de rivieren buiten hare oevers. Hamburg 
en Bremen leden daardoor groote schade. Te Luik 
dreven 210 huizen weg en meer dan 150 vielen in puin. 
Te Brussel stond het water op de Vischmarkt en berok
kende aan de stad een nadeel van meer dan /50,000. 
De geheele landstreek tusschen Haarlem en de duinen 
geleek naar eene zee. Ook Oost- en West-Friesland 
bleven niet verschoond ’).

In 1643 kwamen er, behalve een groote watervloed, 
waardoor in Minden, Petershagen en op meer andere 
plaatsen in die streek groote schade aangerigt werd, een 
zware vloed over een groot gedeelte van de zeekusten. 
De dag, waarop dezelve plaats greepi, wordt ongelijk 
opgegeven: outhof noemt den nacht tusschen den 23 en 
24sten Januari) ; winkelmahh heeft den 25sten Januari); 
kusz, volgens lackmahh en anderen, den 22 en 23sten, 
terwijl gabbbua van eenen vloed in Januari) en Februari), 
en dus van twee vloeden spreekt. Zoo ais gewoonlgk bra
ken overal de dijken door, vporal in Groningen en

]) Outhof\ 590) volgens de Vries, Jaarb. en Theatr. Europ. 
Abellini.1V. 951. De bronnen schijnen onjuiste berigten 
mede te deeien. Haarlem ligt nabij de duinen en de 
grond tusschen beiden is hoog.

10*
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Friesland, alwaar het Water zware verwoestingen aan» 
rigtte, huizen, kerken, gebeele gedeelten van dorpen, 
zelfs stukken lands, zee-bolwerken en duinen mede voort« 
rukkende. In het dorp Gaast, bij Harlingen, werden de 
lijken uit de gráven gespoeld en overal rondgedreven. 
In Hindelopen werd de sluis, benevens 12 huizen, weg- 
gespoeld. De dijk van het nabij gelegen Workummer- 
nieuwland brak door en de sluis vloog uit. Drenthe 
lag zoo diep onder het water bedolven, dat men van 
Zwartsluis met de schepen dwars over land naar Gro
ningen varen koude J).

Buitengemeen zwaar werd Oosl-Friesland door de
zen vloed geteisterd. Dezelve kwam aldaar in den avond 
van den 23sten January opiei ten. Overal golfde de zee 
hoog over de dijken heen, verwoestte dezelve op eene 
ontzettende wÿze en overdekte al de aangeslijkte landen, 
met uitzondering alleen van bet ambt Friehurg. Rei- 
derland leed bet meest. De Oberreider-àvfcm aan den 
Dollart lagen geheel omverre ; in derzelver voet werden 
onderscheidene kolken gewoeld; van de menigvuldige 
aan den dijk staande, grootstendeels kleine, huizen werd 
een aanzienlyk getal door de overstorting des waters en 
de doorbraken verbrijzeld of weggespoeld, meest met al 
de daarin voorhandene voorwerpen en hel vee; op de 
standplaatsen dier huizen ontstonden vele kleine kolken» 
Zelfs in de dieper landwaarts in liggende dorpen Bomer-

1) Hoe was zulks mogelijk, daar degeheele, 10 mijlen lange 
streek tusschen die beide steden uit hoogen zandgrond 
en hooge veenlanden bestaat, welke zich nog 3 tot 4 
mijten verder westwaarts uitstrekken?
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wold, Georgiwold en Wenigermoor ging eene aan
merkelijke menigte huizen ten gronde, terwijl er.tevens 
veel vee verdronk, zoo ais in bet laatstgenoemde dorp 
alleen 266 stuks rundvee en te Georgiwold 110 stukq. 
Alhier dreef een huis met 6 menschen en het vee weg* 
welke gezamenlijk omkwamen, benevens nog eenige 
menschen uit dé andere dorpen. In een der wegge
spoelde huizen, onder Bunde, kwam de man met zÿqe 
moeder om, terwijl zjjne vrouw en twee kinderen den 
volgenden dag dog levend van onder een stuk des d aks 
ten voorschijn gehaald werden. Groote en kleine darg- 
klompen werden in tallooze menigte uit de menigvuldige 
kolken opgcspoeld en over de landen verstrooid, waar
door deze bedierven. Zelfs tot op de vrij boog liggende 
veenbouwlanden drong het water door en vernielde 
te veld staande rogge» De Reiderlandeche Eemsdijken, 
van af de zuidergrenzen tot aan Bingum en verder op, 
waren verwoest, op vele plaatsen ten eenen male door^ 
gebreken; terwijl de Bingummer landen door de vele 
uit de Dollartdijken losgespoelde stukken dftrg bedorven 
werden. In Obev-Reiderland kwam overal veel vee om 
het leven, op ééne plaats alleen 17. koeijen ; zeer veel 
hooi, koren in bet stroo en turf dreef weg of werd door 
het zilte slijkwater bedorven. Niet geheel en al 'zoo 
erg ging het Neder-Reiderland, hoewel deszelfs dijken, 
zoowel aan den Dollart ah aan de Eems, oneindig zwaar« 
der geteisterd werden, daar dezelve bijna voor de helft 
verloren gingen, terwijl er vele doorbraken en meer dan 

* 20 kolken ontstonden en tevens een rijswerk (Holzung)
van 200 tot 300 roeden lengte weggeslagen werd,
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hetwelk alleen ƒ30,000 gekost had. De belanghebben
den gevoelden zicb niet in staat om hunne dijken te 
herstellen; zg wilden dezelve liëvei* opgeven, indien Oher- 
Reiderland bun niet te hulp kwame, hetwelk evenwel 
beloofd werd a). Eenige huizen dreven weg, vele vterden 
van de muren beroofd ; 15 menschen en 732 stuks groot 
en klein vee vonden bun graf in de golven, terwgl er 
tévens Teel hooi en koren weggespoeld werd.

De Oberledinger dijken waren op gel$ke wijze 
verwoest en vol gaten en uitgespoelde plaatsen. Yan 
Driever tot Muhde vond men bovendien 3 kolken, ieder 
van 20 voet en eene van 80 voet diepte* eu te Esdufn 
2, die ieder 40 voet diep waren. Yan de sluis te Muhde 
werden de vleugels weggeslagen, terwgl de voorste sluis 
weggespoeld werd. -  Aan alle dgken langs de Leda eu 
de Jumme tot aan de grenzen van Oldenburg viel een 
gelijk lot ten deel, de dijk bij TJakleger alleen had 
15 groóte doorgaande openingen, vier in denzelven 
liggende sluizen dreven geheel en al weg, gelgk ook 
de voorsluis van de groote Holter-zgl, terwijl eenige 
anderen aan weérskanten Van aarde ontbloot werden. 
Te Nettelburg, Wiltshausen, Arndorf en Neûburg 
stroomde het water dóór de sluizen én spoelde verscbei-

1) Volgens eenige latere Protokollen, klaagden de 1Veder- 
Reiderlanders, dat zij, in bet vertrouwen op de gedane 
belofte, met de herstelling bunner dijken begonnen wa
ren, doch geene bulp gekregen hadden, terwijl d e 06er- 
Reiderlanders daarentegen in een vertoog beweren, een 
aanzienlijk gedeelte van de Neder-Retder dijken hersteld 
te hebben.
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dene muren omverre ; bet vee stood aldaar 24 uren laug 
tot aan den buik toe in het water, te Potshausen zeHs 
6 etmalen, zoodat hun hot lijf begon op te zwel
len en eene groote menigte aan de gevolgen daarvan 
stierf. Te Potshausen werd de pastorij verwoest cn de 
kerk en tbren sterk beschadigd. Het zeewater over- 
stroomde de veenbouwlanden aldaar, zoowel als die van 
Barge ̂  benevens de bouwlanden en onderscheidene an
dere gemeenten, cn spoelde de uitgezaaido rogge weder 
uit den grond. Yan af Leer tot aan Oldersum was 
de dijk meestendeels tot op den voet weggeslagen. 
Emden leed veel. De vloed steeg aldaar zoo hoog, dat 
weinige huizen droog blevén ; de havenbrug (langebrug) 
werd, met het daarop staande wachthuis, weggespoeld. 
.De wachthebbende soldaten poogden zich met eene boot 
te redden, doch ongelukkiglijk dreven zij, naar den kant 
derbeerepoorttoe, over den dijk heen en kwamen allen om. 
De nieuwe-sluis, twee bruggen en de poortierswoning, 
benevens 2 huizen in de lijnbaanstraat en 2 tusschen 
de beide sluizen staande huizen dreven allën weg. De 
geheele stad lag in droefheid en ellende gedompeld *)• 

Dé dgken in het ambt Emden werden aan den 
buitenkant geheel aan stukken geslagen, veel rijswerk 
(Holzung) uitgespoeld, vele. kruinstortingen veroorzaakt 
en aan de buitenzijde zoovele aarde afgespoeld, dat zg

1) Dat de halve stad Emden in deze overstrooming bijna ver
woest geworden i s , tzoo ais zulks in de nieuwe uitgave 
van R avin gay$ Kronijk van 1745 gezegd wordt, is een 
bijvoegsel van den uitgever; de eerste uitgave van 1661 
maakt daarvan niet het minste gewag.
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daardoor alleen een derde gedeelte aan omtrek verloren. 
Er ontstonden 2 bolken, de eene tusschen Emden en 
Larrelt ter breedte yan 3 roeden , de andere in het 
Hammermoor, 7 roeden wgd, terwgl door de laatste 
yooral bet water dagelijks in* en uitliep. Yoor het 
oyerige werd er in dit ambt geene schade aangerigt, 
behalve op het eiland Neeserland, alwaar niet alleen 
niet het yierde gedeelte yin het yee in *t leven bleef,, 
maar daarenboven nog drie menschen verdronken, alle 
huizen ten gronde gingen en het buisgeraad, benevens 
het hooi, wegdreef. -  De zeedijken van het Greetmer 
ambt werden verschrikkelijk geteisterd. Kruinstortingen, 
weggerukte plaatsen, bijna of geheel tot op den bodem, 
zonder tai; terwgl er 5 kolken spoelden, van welke 
twee ten westen van Greetsiel in den Topper-àvfc ont
stonden en eene bij den Herrenschütt aldaar. Voorts werd 
de Eilsummer-sluis bij Greetsiel verwoest ‘). De spoe
dig na den vloed gemaakte omslag van de kosten, tot 
herstelling der dgken benoodigd, kan een denkbeeld

1) Deze sluis, aan de oostzijde van den éreetmer Muhde- 
dijk, is naderhand afgedamd, Het is niet dezelfde, welke 
volgens Beningaa) in 1461 te Greetsiel gelegd werd; de
zelve lag veeleer, gelijk znlks uit de akten blijkt, in bet 
eerst bij eene plaats, het oude Tigcheltoerk gebeeten, ruim 
% unrs ten noorden van Eilzum en niet in dit dorp zelf, 
zoo ais ik in mijne »Erdbeschreibung” (blz. 359), door 
Beninga op den dwaalweg gebragt, verkeerdelijk opge
geven beb.

—   1 •
<*) Kronijk. 358.
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geven van de ontvettende schade, welke dezelve onder
gaan hadden.

Deze losten bedroegen voor de gemeenten:
Hamswerum . ƒ 15,000,
Uplewart . . » 14,600.
Groothusen » 20,000.
Manslagt . • » 16,812.
Pilsum . . » 30,000.
Greetsiel • . » 10,800.
Visquard . . » 18,000.
Uttum . . .  a 24,045.
Eilsum  . . » 25,968.

de zoogenaamde Wehren . • a 12,000.
Grimersum * » 14,325.
Wirdum  . . »29,500.

Wirdumemeuland en Sehoonort » 17,000.
te zamen . . ƒ248,035, 

waarbij men nog de kosten van de slnis van Eilsum  
en der 3 kolken bíj Greetsiel rekenen moet. De schade 
aan het nitgezaaide winterkoren en aan bet land be
grootte Wirdum  op ƒ8,000, Grimersum op ƒ5,000, 
Uttum op ƒ4,740; de andere gemeenten waren niet in 
staat zulks op te maken. De dgken van bet tot dit 
ambt behoorend eiland Borkum waren op 5 plaatsen 
doorgebroken, het kruinzand spoelde geheel en -al weg, 
en de Wolden leden sterke afbreuk l). In het ambt

1) Van dit gedeelte dea eiland* is bij Arsnd$t Natuurk. Ge
sch. der Noordzee*kusten. II. 205-2079 gewag gemaakt.
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Norden was het met de dijken Diet veel beter gesteld, 
hier en daar waren dezelve tot op den bodem wegge
slagen en tevens eenige kolken gespoeld waaronder eene 
op de Addinyaet bij Norden en eene zeer diepe bij 
den Quadehörn in de Weetermarech. In het ambt 
Berum was in het Ooetermurseher dgksdistrikt 300 roe
den van den dijk tot aan den voet (Maifeld) weggespoeld, 
benevens eenige honderden roeden in het Neezmer dgks
distrikt, hetwelk daarenboven 5 kolken had. De Neez- 
n\er-zgl werd zwaar beschadigd* De kosten van her
stelling der dgken van dit ambt, waaronder ook de 
veendgk (Moordeich) in het ambt Norden behoort, de 
schade aan het winterzaad en het land daaronder be
grepen, werden op f  140,621-90 berekend. De dgken 
van Dornum lagen insgelijks geheel vernield ; woedende 
kwam de zee, des avonde tusschen 8 en 9 uur, door 
de openingen binnenbruisen, verspreidde zich over het 
aangrenzende, Weeter-Accumerneuland,. verwoestte 
schier alle huizen en spoelde zoowel het vee tnede weg, 
ais de levensmiddelen, het koren, hooi en buisgeraad. 
De inwoners moesten op dé daken der staanbjgvende hui« 
zen vlugten en aldaar den langen, konden winternacht, te 
midden van storm, sneeuwjagt en zwaar onweder, door
brengen. Niemand evenwel verloor daarbg het leven, 
terwgl men zelfs alle paarden redde; er verdronken slechts 
62 koéijen, 3 veulens en 6Q schapen; 2 4 huizen waren 
weggespoeld of lagen, op eepig balk- en spantwerk na, 
geheel in puin. De lange dijk van bet Keener ambt 
werd, wel is waar, hevig door dè zee bestookt, doch
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dezelve leed mindere schade dan de dgken van de wes
telijke en zuidelijke ambten: 351 roeden waren- teneenen 
malè weggeslagen, 2063 roeden op iets meerder of min
der dan de halve Hoogte, 4030 roeden hadden geringere 
beschadigingen en onderscheidene paalwerken werden 
weggerukt, terwgl het water tevens van de ifonwr-sluis 
3 deuren en 1 slagbalk verbrijzelde ; de herstellingskos
ten berekende men op f 130,380. Daarentegen was de 
dgk van het ambt Wittmund zoo zeer gehavend, dat 
dezelve bijna geheel nieuw gelegd worden moest. De 
sluis van Funix werd geheel, de nabijgelegene fierder* 
sluis voor het gróótste gedeelte, losgeslagen en al bet 
houtwerk weggespoeld. Bet water drong verre ten zuiden 
van RTittmund het kerspel Leerhafe, in het ambt Frie- 
dehurg, binnen, hoewel dit ambt overigens van over- 
strooming geheel verschoond bleef. Men mag het schier 
wonderbaar noemen, dat in dezen schrikbarenden water
vloed, behalve in Reiderland en Nessérland, nergens 
menschen omgekomen zijn, zelfs bijna geen vee, uit-* 
gezonderd in die beide distrikten en in het Werter^ 
Accumérneuland, terwgl er ook slechts hier en in het 
ambt Stickháusen huizen verwoest en beschadigd wer
den. De meeste schade trof de dgken, en vervolgens 
het te veld staande winterkoren !).

1) Gabbema 317. Outhof. 591. Tegenw. Staat. XV. 385. 
Ravinga 93. Emder Kronijk. Arcbief-akten. Uit deze 
laatsten zijn de berigten aangaande Oosl-Frteeland getrok
ken , niet uitzondering van die, welke de stad Emden be
treffen, waarvan Outhof melding maakt.
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Groot was de ellende in Jever en Oldenburg. 
Overal aan de Wezer, de Jade cn de zeekust waren 
de dgken bezweken en bet land aldaar lag allerwegen* 
onder bet waier bedolven. In het kerspel Schwey 
stroomde bet water over de hooge veenlanden heen, 
ligtle gebeele stukken van dezelve met de huizen op en 
verplaatste ze verscheidene honderden roeden van dáár. 
Onder anderen geraakte er een huis, met moestuin en 
bouwland, vlottende ; weldra werd het huis midden door 
gespleten, de man bleef met 2 kinderen op het voorste 
gedeelte en dreef 50 roeden verre weg, de vrouw onder
ging een gelgk lot op het achterste gedeelte, terwgl 
allen behouden aan land kwamen. Een ander huis met 
den grond dreef naar de standplaats van het weggespoelde 
huis en zette zich aldaar vast. Onderscheidene andere 
huizen Werden met heem en al zoodanig omgeplaatst, 
dat derzelver gevels, welke ,s avonds naar het oosten 
stonden, des anderen daags morgens naar bet westen 
zagen. Graaf abtok güïcther zond zijn’ hofmeester te 
scheep van Eckstein om brood en andere levensmiddelen 
aan de noodlijdenden door den watersnood uit te reiken. 
Eerst na verloop van vier jaren waren de dgken weder 
volkomen hersteld '). In de Deemche hertogdommen 
woedde op den 22sten Januari) een hevige storm uit

1) Winkelmann. 532. Jansen. 87. De dijken aan den west
kant der Jade moeten het evenwel staande gehouden heb
ben , dewijl bet in de Oost-Friesche berigten nopens dezen 
vloed heet, »dat bet ambt Friedeburg watervrijgebleven
is ,” hetwelk niet zijn konde, ingeval de d 
broken waren.

jken doorge-
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het noordwesten, gepaard roet onweder, sneeuwen hagel- 
jagt. Des anderen daags verhief de storm zich al meer 
en meer, waarbij het water over schier alle dgken heen- 
slroomde en op onderscheidene plaatsen doorbraken ver
oorzaakte. In Dithmanen vooral rukte hetzelve eene. 
menigte dgken en sluizen weg eu dompelde het land in 
diepe ellende. De streken van de Elbe wérden insge
lijks overstroomd, waarbij menschen en beesten ver
dronken, met name de Btelenburger-marech. Ook 
Glüchêtadt was met golven bedekt en op den rand van 
haren ondergang. Gelukkiglgk baande het water zich 
ten zuiden van de Elbe eenen doortogt, waarop het dade
lijk begon te vallen '). -  Amersfoort werd in den loop 
van dit jaar zwaar geteisterd door het Rijnwater, het
welk den dijk bij fVageningen doorbrak en zich over 
het omliggende land tot aan de Zuiderzee verspreidde *)•

Op den 25sten Januari) 1645 verhief er zich een 
vloed bij Oott-Frietlandy welke vele dgken voor zgnen 
aandrang deed zwichten. Te Emden stond het water 
in de groote kerk en aan het raadhuis, alwaar, zoo ais 
men verhaalt, de wacht verdronk 3).

In 1648 had men op nieuwjaar onstuimig weder, 
hetwelk de Elbe zoo hoog deed opzwellen, dat er in 
Hamburg overal water stroomde en daarmede de meeste 
kelders opgevuld en de vloeringen der huizen (Böden) 
bedekt werden. Eene gelgke schade rigtte bet water te

1) Kusz. I. 166» volgens backman, Bolten en anderen.
2) Gabbema. 318, Aanm., volgens Verhoeveni Amisfort. 77* 

Outhof. 693.
3) Outhof. 593.
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Glückstadt aan, alwaar de roenscben met grootç schrik 
en verwarring uit de kerk liepen. In den nacht tus
schen den 14 en 15den February stak er een verschrik
kelijke storm op, met welken, zoo ais men meende, eene 
aardbeving gepaard ging, daar de grond zoo sterk schudde, 
dat geen mensch staande blijven kon (!), terwgl er on
uitsprekelijke verwoestingen aan huizen, molens en dgken 
aangerigt, onderscheidene sluizen vernield en vele dui
zenden boomen uit den grond gerukt werden. Alle op 
de Elbe liggende scheden gingen ten gronde., behalve 
twee, welke met moeite nog behouden werden. Te 
Hamburg werd door dezen ontzettenden storm het bo

venste gedeelte van den toren der St. Catharina-kerk tot 
op de onderste verdieping afgeligt en naar beneden 
geworpen, en tevens het koperen dakbekleedsel opge
rold en ten. deele naar onderen geslingerd. Tusschen 
Hamburg en Glückstadt werden 11 kerktorens omverre 
geworpen., waaronder die te Glückstadt, Krempe, 
Uetersen, Wedel, Rellingen en Colmar. Een gelijk 
lot trof ook den 100 voet hoogen kloktoren van de 
Wewelsfleter-bevk. De storm ging met eenen spring
vloed vergezeld, bij welken het water zeer snel opliep en 
io Hamburg hooger steeg, dan het sedert 1643 geweest/ 
was, en tevens in de pakhuizen, winkels, kelders en 
gewelven onuitsprekelijke schade, vooral aan suiker, 
aanrigtte. Vele menschen verloren daarbij het leven, 
wier Igken op de volgende dagen aan het strand ge
vonden werden l).
1) Kusz. I. 168, volg. »Beschreibung des Elbestroms.” 44.

* Vieth. 473. Heimrich. 408, en anderen.
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O ost-Fr Iceland werd in 1650 weder door eenen 
hoogen vloed bezocht, waarbij de dgken zwaar geteis
terd werden ‘). In hetzelfde jaar regende het aan gene 
zijde van de Elbe van Pinksteren tol laat in den herfst 
bgna zonder . ophouden ; het gevolg daarvan was, dat 
niet alleen de lage weidelanden ais in eene zee her
schapen werden, maar tevens dat het koren op de meeste 
streken van de Harsch schier tot aai) de aren in het 
water kwam te staan en op het veld verrotte *). Dit 
/egenachtig weder moet ook aan de westzijde der Elbe 
geheerscht hebben. In een smeekschrift der bewoners 
van het fPester-Aceumemeuland, in Oost-Friesland, 
klagen zij, dat hun land onder water stond en hun 
koren gedurende den geheelen zomer »verwaterd en 
verkleumd*’ was, zoodat niet liet derde gedeelte van het
zelve aangeslagen Was en behooriyke vruchten gedragen 
had, terwgl zij bovendien, wegens den onophoudelijken 
regen, hunne landen niet naar eisch konden bewerken 
om daarin winterkoren te zaaijen. In een verslag aan
gaande het ambt Esens van den 26sten September 1650 
wordt deze opgave bevestigd door het bijvoegsel, dat 
het geheele ambt zich in zulk eenen toestand bevond, 
dat het koren door den aanhoudenden regen gedeeltelijk 
op het land geheel bedorven , gedeeltelijk onder het 
water bedolven en door hetzelve weggespoeld was, en 
dat op eenige plaatsen, zoo ais te Roggenstede, het koren

1) Outhof. 694.
2) Heimrich. 32*2. Kusz. I. 175» volg. Adolphi en Frisii 

Chron.
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nog ongentaaid in bet water stond. Lieden van 50 tot 
60 jaren konden zich zulk een’ regen zonder tusschen - 
poozen niet herinneren *).

In het volgende jaar dompelden twee watervloeden 
Tan de grootste soort de Nederlanden en een gedeelte 
van Duilêchland in diepe ellende.} de een ontstond door 
de rivieren, de andere door de zee. De eerste kwam 
in January opzetten, nadat de in groote hoeveelheid 
gevallen sneeuw gesmolten was. De Ryn, Waal, Maas, 
Yssel en de Lek zwollen plotselyk tot eene schrikbarend^ 
hoogte op en doorbraken, in den nacht lusscheii den 
25 en 26sten January, dgken, dammen eu sluizen j het 
water verspreidde zich heinde en verre, wierp eene me
nigte huizen om en vernielde vele buitenwerken van 
versterkte steden. Tusschen Rijn en Maas was geen land 
meer te zien. Nooit had men zulk eene onmetelyke 
uitgestrektheid lands van de Zuiderzee tot Braband ten 
gelyken tijde en zoo hoog overstroomd gezien. Zelfs tot 
aan ’* Herloyenboech verspreidde zich het water, alwaar 
hetzelve tot aan den derden trap van bet koor der kerk 
steeg en 8 dagen lang bleef staan. Met schepen van 30

IJ Archiefzak ten. De bewoners van bet W  ester-Accumer* 
neuland voeren tevens aan, dat bon polder sedert deszelfs 
bedijking, in bet jaar 1616, vijfmalen door het zeewater 
oveistroomd geworden was; tweemalen waren hun huis 
en hof, met hnisgeraad, koren en al verloren gegaan en 
»de beesten en alle levende have en vee verdronken.” 
— Ook Outhof maakt, blz. 600, gewag van den regen- 
achtigen zomer, volgens Groenewoudt*s Chronijk in hand* 
schrift.
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last voer men van dáár regtuit naar Heusden en ver
volgens in de Maas. Tallooze landbewoners moesten 
hunne toevlugt óp de zolders en daken nemen. Hazen 
zag men in menigte in de boomen sebommelen. Bij 
JVagentngen trad de Rijn weder buiten deszelfs oevers 
en verspreidde zich naar Amersfoort, alwaar alles onder 
bet watér bedolven werd en eene menigte menschen en 
vee verdronk. De Yssel liep gevaar van te verzanden, 
daar de Rijn, na bet wegspoelen van den Malburg-  
sehen dijk, zich eenen nieuwen weg begon te banen en 
de uitwatering der Yssel friet zand verstopt begon te 
geraken.

Spoedig daarop, den 22sten February, greep de St. 
Petri-vloed plaats. De Nederlanden, Oost^Frießland, 
Jever en Oldenburg ondervonden deszelfs woede. Het 
was een springvloed, door een* storm uit bet noordwes
ten opgestuwd. Dezelve maakte eenen aan vang met zijne 
verwoestingen bij Scheveningen, door aldaar verschei
dene huizen te vernietigen, terwÿl de visscherspinken, 
hoewel hoog op de duinen getrokken, tegen elkander 
aanstieten en beschadigd werden. De ingang tot het dorp 
werd door een schip met zand aan den binnen- en 
buitenkant verstopt en zoodoende de zee gekeerd. Te 
Katwijk klotsten de zeegolven tegen de kerk. Vooral 
kwam het water sterk de Zuiderzee binnenbruisen. 
Noord-Holland scheen tot den ondergang gedoemd ; in 
nog gróoter gevaar geraakte het noordelÿk gedeelte van 
Zuid-Holland, men was beducht, dat hetzelve met al 
zijne bewoners eene prooi des oceaans zoude worden.

11
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Het Yx zwol buitengemeen boog op, des middag» was 
hetzelve voor Amsterdam 3 duim booger gerezen dan 
ia 1570. Het water stroomde in deze stad over den 
Hieuwendijk en door de Warmoesstraat. Vele koopwaren - 
werden in de pakhuizen en winkels bedorven, hoewel 
er door de ijverige inspanning der dubbel beloonde 
arbeiders, die tot aan het bovenlijf door bet water 
waadden, nog veel behouden bleef. De Diemer zeedijk 
brak door, terwgl aldaar kolken van 30 voet diepte in 
den grond ontstonden ; met een bruisend geweld kwam 
de zee binnendringen en stortte zich op den dijk van 
het drooggemaakte Diemer*meer, welke, te zwak om 
den geweldigen aandrang te weérstaan, tegen den avond 
bezweek, waarop de geheele heerlijke vlakte, met de. 
schoonste landhuizen en boerenwoningen bezet, 16 voet 
diep onder water kwam en een jaar lang bedolven bleef. 
Rondom Haarlem geleek hef eene zee. Te Hoorn liep 
bet water over den rooden steen, op de hoogste plaats 
der stad, en ook te Harderwijk stroomde hetzelve over 
de straten. In Friesland ontstonden doorbraken in de 
dgken bij Stavoren en elders; terwgl tevens de Oost- 
wolder-r\jl, aan de Lauwer, weggespoeld werd. Ook 
in Groningerland bezweken de dgken.

Oost-Friesland werd zwaar geteisterd, en wel in 
bet bijzonder Rèiderland, alwaar een groot aantal men
schen en vee verdronk. Overal rolden de zeegolven over 
de dgken been, doorbraken dezelve op vele plaatsen en 
bedekten bet geheele land tot aan de booge zandgronden. 
Te Emden• bleef het water tot 2 uur in den nacht
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trassende. De geheele stad lag overstroomd. De sluis 
bij de heerepoort sprong aan stukken. Het water 
stroomde met zulk een geweld door de groote en de 
gasthuis-kerk, dat de lgken aldaar uit de graten ge
spoeld werden. In geene der drie kerken konde des 
anderen daags, zijnde een zondag, godsdienst gehouden 
worden, daar men wegens het water niet naar dezelte 
konde heenkomen, en daarenboven had ieder genoeg te 
doen om bet zijne te bergen. Hierbij kwam nog een 
brand, welke ontstond toen het water op het hoogste 
was, doch gelukkiglijk gebluscht werd , daar het middel 
om te blusschen in maar al te groeten overvloed voor
handen was. De bewoners van Nesserlattd moesten 
hunne toevlugt op de daken der huizen nemen. Te 
Nor don dreef de sluis •'met twee op dezelve staande 
huizen zoo geheel en al weg, dat men daarvan nader
hand zelfs niet het geringste overblijfsel wedervond. Èen 
schip kwam over den dijk varen en geraakte bg Groot-  
hueen vast '). In de heerlijkheid Domum waren de 
dgken op de verschrikkelijkste wijze aan stukken gesla
gen , ten deele tot op den grond weggespoeld en overal 
diepe kolken ontstaan, zoodanig dat de belanghebbenden 
zich buiten staat verklaarden, hunnen dgk te hersteilen. 
Even zoo erg ging het met den dgk in het ambt Esen*¡ 
tot welker herstelling de ingezetenen van het ambt 
fjPitmund aanmerkelijke hulp verschaften^ door bet 
bijdragen vao geld en het verrigten van werkdiensten.

1) Gabbcma. 318. Outhof. 594, volg. Attzema, Oudenhoven, 
Commeiin. Ravtnga. 97. Emder Kronijk. Wtarda. V. 56.

i r
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In; het eerstgenoemde ambt werd een aantal menschen 
en vee Tan bet leven beroofd en groote schade aan 
huizen, koren en huisgeraad aangerigt ‘). Ook over 
Oldenburg strékte de overstrooming zich uit. Vooral 
kwam Jeverland daardoor in grooten nood. Het water 
vloog niét alléén over de zeedijken en scheurde dezelve 
aan stukken, maar hetzelve stroomde ook het land 
binnen, over de zuidwending heen, een binnendgk, 
welke bíj Sandei een’ aanvang nam en zich tot aan 
den oiiden Garwwcr-dijk uitstrekte. De dijk van den 
Minser-groden werd zoozeer,verwoest, dat men nader
hand een gedeelte van den groden buitendijken moest. 
Eene groote menigte menschen en vee verdrenk, en de 
huizen werden gedeeltelijk geheel weggespoeld, gedeel
telijk zwaar beschadigd. Overal was jammer en ellende 
en onuitsprekelijke schade. Vier weken lang bleef het 
water op het land staan, alwaar men met schuitjes héén 
en wéér voer. De zanddeelen des waters doprdrongen 
den grond en veroorzaakten gedurende verscheidene jaren 
telkens misgewas. Zoo ais oude lieden van ondervinding 
verzekerden, steeg deze vloed hooger, dan zij of hunne 
voorouders ooit beleefd hadden. Dit schijnt evenwel 
niet overal het geval geweest le zgn, althans niet in 
Rustringen, alwaar, volgens jansei*, het water bijna 
4 voet lager bleef dan in den vloed van 1717 *), hoe
wel hetzehe toen nog niet ten volle zoo hoog gerezen 
was ais in 1570. Verder dan tot aan de Wezer schijnt

1) Archief-akten.
2) W inkelmann. 386. Jansen. 89. Jevr. Cal. auf 1800. S. 76
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deze groote vloed zich niet uitgestrekt te hebben. Hu m -  
»ICH *) maakt wel van dezen en van een9 tweeden vloed 
van den 23sten December gewag, doch bepaalt niei 
waar dezelve plaats grepen.

In den zomer van hetzelfde jaar heerschte er 8 
dagen lang stormachtig weder, hetwelk op den 28sten 
Jnnij in een’ hevigen storm overging, welke op dien 
en den volgenden dag de zee tot eene schrikbarende 
hoogte aan de kusten van OoeUFrieeland opjoeg. Vooral 
werd Nèder-Reiderland daardoor weder in diepen nood 
gedompeld. Hevig wérden deçzelfa dgken bestookt ; ein- 
delgk ontstonden er 10 of meer doorbraken, van welke 
drie ebbe en vloed hielden; al het land werd overstroomd, 
bet afgemaaide gras weggespoeld en het nog op wortel 
staande, zoowel ais bet koren, door het slijk en het 
zoute water bedorven. De landbezitters te Pogum, 
Ditzum , Nendorp, Oldendorp, Mariencoor en de 
lage streken aldaar moesten hun vee gedeeltelijk ver» 
koopen en gedeeltelik over de Eems in de weide bren« 
gen, terwgl zij tevens geen voeder voor den winter 
behielden. Eenigzins minder erg liep het voor de streek 
van Hatzum tot Jemgum, alwaar bet hooger liggende 
land, na verloop van eenige dagen, weder vap het 
water bevrijd werd en aan bet vee nog eenig, hoewel 
karig en ongezond, voedsel verschafte. In Bonen? 
Reiderland liep alleen het Altbundemeuland onder, 
door bet bezwgken van den beer in de gracht van de 
vesting de Nieuwe Schatte. Ook in Oherledingerland

1) Chron. 409.

/
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drong de zee binnen , overstroomde alle reblen en be** 
dierf bet uilgezaaide koren en hooi of spoelde betr
iebe weg *)•

Midden in den zomer des volgenden jaar» trad de 
Maas verre buiten hare oevers, waardoor de omstreken 
van 9s Hertogenboeeh en Heusden zeer vele schade 
leden 2). Ook werd bet water in de Elbe door hevige 
westewinden zeer hoog opgejaagd en veroorzaakte op 
onderscheidene plaatsen, vooral bij Glückstadt, aan
merkelijke schade aan de dgken 3).

Het jaar 1653 nam eenen aanvang met een’ ge
weldigen storm, welke de zee hoog opstuwde $ deze 
tastte vooral de duinen van Noord-Holland aan, sloeg 
aanzienlijke stukken van dezelven weg en zette aldaar 
twee oorlogschepen op strand. Later drong het Rijn
water in de Betuwe en stapelde zich 22 voet hoog 
voor den diefdijk, welke evenwel niet bezweek. Het 
jaar eindigde, gelgk het begonnen was, met eenen 
storm op den 28sten December, welke in Oost-Fries» 
land schade aanrigtte, twee schepen op de reede van 
Emden deed zinken en onderscheidene andere van de 
masten beroofde *).

In het begin des volgenden jaars zwol de Elbe, bíj 
een’* hevigen noordwestenwind, te Hambutg geheel bn- 
verwachts en zoo hóóg op, dat men met schuiten over de

J), Archief-ekten. Alleen betrekkelijk de opgegçvene stre
ken zijn berigten voorhanden.

2) Outhof, 602, volgens Öudenh, Dordrecht. 87.
3) Kuêz, I. 173, volgens de »Beschr. d. Elbstr.” 47.
4) Gobbettia, 325. Outhof, 602.
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beurs en verscheidene straten Taren kon en tevens de 
H. Geest- en de Maria Magdalena-kerk in bel wafer 
stonden. Zoo wel in de kelders en pakhuizen, ais aan 
de woonhuizen werd daardoor buitengewoon groote 
schade veroorzaaktl).

In 1655 woedde er in diezelfde streek van dos 
.isten tot den 4den Augustus een felle stórm, welke 
bek te veld staande koren, vooral de tarwe, tegen den 
grond sloeg eu tevens op den 4den 'Augustus boog wa
ter deed ontstaan, hetwelk bet eiland KrauUand in 
de Elbe overstroomde, veel vee eu koren medcsleepte en 
bet eerste, ten deele dood, ten deele nog levende, #p 
den tegenovergestelden oever, bg Colmar, weder asm 
land wierp. Te St. Atmen, in Dithmarsen, brak de 
dgk door en van dien des juist ingedgkten Frieé- 
rtcAr-polders werden 160 roeden schier geheel en al 
weggeslagen. Yan Hutum tot BredHtit, ala ook op 
Pellworm, waren overal stukken uit den dgk ge
spoeld')»

Reeds op bet eind« des Jaar» 1658 geraakt« hst 
ijs i n d e  rivieren Ios en zette zich den SOsten Dëeem-

1) ^Beschreibung des Elbstroms. 48. K usz. I. 175.
Í) *Fris. Heimrich. 408. K usz. 1. 175. Winkelmann (Chron# 
■: 14. en Hui. Wesiph. 37.) noemt m  zíjne opgave der wa

tervloeden aak k653 ofu  Daar hij anders in zijne K to -  

nijk van eene overstrooming in dat jaar geene melding 
maakt, vermoedt Jansen (blz. 90.), dat zulks eene druk
lont is en 1651 zal moeten zijn, hetwelk nog meel* waar
schijnlijk heid verkrijgt, daar dit jaar in de opgave ont
breekt.
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ber op den Rijn en de Maas in beweging. Het schoof 
op onderscheidene plaatsen hoog op een, doorsneed den 
hoogen dgk bij Hardinxveld en op zes plaatsen dien 
bij Gorkum, en veroorzaakte tevens eene doórbraak in 
den Bommelerwaard en op andere plaatsen, hetwelk de 
overstrooming en beschadiging der steden Gorkum, Vir 
(men en Leerdam, benevens van 51 dorpen, op eene 
uitgestrektheid van 60,000 morgen, of 9 vierkantemijlen, 
verspreid liggende, ten gevolge had. Daar het water 
intiissehen slechts langzaam kwam opzelten, hadden de 
inwoners tijd, hunne beste have en het vee op de dgken 
in veiligheid te brengen. -  Oo*t~Friesland leed in 
dit jaar, bij eenen sterken storm, insgelijks groote schade 
aan deszelfs dgken, welk lot ook Zeeland trof, alwaar 
het eiland Orizani in tweeën gescheurd çn bet oostelgk 
gedeelte, niet lang daarna, door de zee geheel en al 
verzwolgen werd ').

Op den 308ten November 1659 ontstond er éen 
geweldige storm, welke twee dagen lang, met onweér 
en bagei bleef doorwoeden en het Elbewater deed op
zwellen, hetwelk onderscheidene plaatsen overstroomde*).

In het volgende jaar stormde bet in den herfst 
en winter bg aanhoudendheid, vooral woedde er op den 
16den November een hevige storm uit het noordwesten, 
waardoor de omstreken van Hamburg overstroomd wer
den en e r . tevens aan de gebouwen, zoowel in de stad

1)„ *Oudenhoven, Dctrdr. 87. *Annal. Batav. de 1658. Gabóema. 
326. Outhof. 6Q3. Tegenw. Staat. ; X. 332.

2) 'Beschreibung des Elbstr. 32. K usz. I. 178.
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als oTeral op het land, groote schade door den storm 
werd aangerigt. Op Nordstrandisch-moorf een oter- 
gebleven stuk Tan Nordstrand, stortte de kerk, en te 
Garding de spits Tan den kerktoren in !).

Tusschen den 4 en 5den Januari) 1661 stak er
een Terschrikkelijke stormwind op, welke de zee b§
Brtdstedt weder deed binnendringen; ook zwol de Elbe 
bg Hamburg hoog op en Teroorzaakte zware schade in de 
stad en in de omstreken ‘l). Het water stond aldaar slechts 
15 duim lager dan in 1717. Oost-Friesland en O/- 
denburg werden insgelijks door dezen Tloed geteis
terd ~). Tusschen den 17 en 18den January greep er
een tweede Tloed plaats4).

In 1662 kwam er tusschen den 19den en 20sten 
Februarij op den tijd der ebbe een hooge en buiten
gewone Tloed opzetten, welke de dgken sterk bescha
digde en ook in de Hattstedter marsch, bij Bredstedt 
en aan gene zijde lan Okholm, alsmede in de fFieding* 
harde binnendrong5). Op den 28sten Februarij stormde 
bet op eene ontzettende wijze uit het zuidwesten, waar
door de zee aan de Nederlandsche kusten tot eene 
aanzienlijke hoogte opgejaagd werd. Op Schouwen ont
stond er eene doorbraak in eenen dgk bg het dorp Ren-

!) ♦Beschreib., d. Elbstr 50. Heimrtch. 408. Kusz. I. 179.
3) ^Beschreib. d. Elbstr. 51. Heinrich*' 409. Kusz. 1. 179.
3) * Winkelmann, Westph. 37. Outhof. 604.
4) Heimrich. 409.
5) Heinrich, t. a. p. Kusz. I. 180. Vermoedelijk viel het 

water tea tijde der ebbe niet, gelijk zalks bij aanhou
denden storm wel meer bet geval ie.
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gertkerk, vao welke de ondergang yan dit dorp met * 
een groot gedeelte van deszelfe landerijen bet gevolg 
was. Te Dordrecht kwamen eenige mannen in bet 
water om , die uit de stad gevaren waren, om hunne 
vrouwen en kinderen te redden. Te V litt ingen ver
brijzelden de baren de torens der zeepoorten, wierpen 
een op den wal staand kanon, 3,000 Ned. U zwaar, 
8 voet var achteruit en sloegen zelfs de gzeren ketting, 
welke de haven sloot, aan stukken. Te Rotterdam lie
pen vele pakhuizen onder water. In Oott-Frietland 
werden de dijken doorgebroken, terwijl er onderschei** 
dene schepen ten gronde gingen, tu9schen Emden ea 
Delfzijl alleen 8 met man en muis *),

In het volgende jaar veroorzaakte de sterke ŝgang 
in Februarg weder eene overstrooming tusschen Rijn en 
Maas. De gebeele Bommeler - ,  zoowel ais de Tieler- 
en Alhlatter- waard, werd in eeae zee herschapen; 
terwgl Gorkum door het gs in groot gevaar kwam. Digt 
hjj deze stad geraakte een met boomen beplant stok vaa 
den dijkv met een zich joist daarop bevindenden ruiter, 
benevens nog eenen man en eene vrouw, io beweging 
en dreef een groot eind weg, tot dat hetzelve zich ten 
laatste met welbeboudene lading weder vastzette2). 
In hetzelfde jaar verhief er zich in den nacht van den 
19den op den 20sten October een geweldige storm uit 
bet noordwesten, die eenen teer hoogen vloed opjoeg,

1> Gabbema. 327. Outhof. 604: Rawingm* 106. fimder Kro-
• nÿk. Tegeaw. Staat. X. 879«

2) Gabbema* 328. (hdhof. 606.
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welke sich Tan O ast-Friesland tot aan Jutland uitr 
strekte en in bet oosten nog Teel honger dan in 1625 
en 1634 steeg» Dezelve verwoestte in Oost Friesland 
vele dijken en sluizen, woelde tevens bij Petkum, aan 
de Eems, eene kolk, van <8 roeden breedte en Tan 13 
tot 46 Toet diepte, in den dijk, rigtte over bet algemeen 
vele schade aan en deed eene groo te menigte, vee om-* 
komen. Ook in J&ver besweken de dijken op ver
scheidene plaatsen, veroorzaakten zoodoende overatröo- 
mingen en dompelden bet land in diepen nood en 
ellende. Op Overakm verdronken vele menschen, ge
lijk mede in Rutjadingerland. Niet veel. beter ging 
bet in de oostelijke streken van de Wezer ; in den dijk 
van het land Würden alleen ontstonden 18 doorbraken. 
Ook aan de Hamburger eilandjes (Werder) werd eene 
onberekenbare schade toegebragt; terwgl het water ter 
gelijk in Wieding harde on JBredstedt binnendrong ')• 

In 1665 werd aan de> Nederlanden groote schade 
berokkend door eenen buitengemeen boogen vloed, welke 
op den Öden December plaats greep. Het water, bleef 
nog 2V4 uur na dan vloedtijd steeds wassende. ■ Op 
Zuid-Revefond, in Zeeland, liepen verscheidene polders 
onder. Te Rotterdam voer iqen met booten, over de

I )  Archief-akten. Outhoiï 666. Jaéeen. 91. Kohli. II. 1TB* 
Heimriph 400» . Kusu |  161» Outfyef bepaak dezen vloed 
in Oost-Friesland op den 30sten October, even ais de 
Emdér Kronijk; doch daar dezelve door de anderen tus- 
schen den 19den en- 20st©nOc<©berwordt opgegèven, 
zal dal tijdstip ook voor Oost-Friesland wel bet juiste 
zijn. . .
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marktplaats, hoewel dezelve vóér eemge jaren aanmer
kelijk opgeboogd gewórden was. De dijken van de kil 
aan de Merwede, benevens de veendijk, braken door. 
Op bet eiland Blankenburg in de Maas werden vele 
huizen weggespoeld, terwijl er een aantal vee verdronk. 
Bij Schiedam dreven alle haringbuizen, op drie na, 
landwaarts in. De kerk te Seheveningen stond midden 
in bet water, hetwelk aldaar, bij Terheide en Katwijk 
op onderscheidene plaatsen over (!) de duinen vloeide. 
Te Ameterdam stond het water op den Nieuwendijk, 
de Warmoesstraat en de nieuwe markt. Bg Sparen-  
dam liep hetzelve over den Slaperdijk heen en over
dekte al het omliggende land. Bg Burgerdam bezweek 
de dijk van hét IJ op twee plaatsen, waardoor Water
land in een wezenlijk waterland herschapen werd# Ook 
Friesland, vooral deszelfs noordelijk gedeelte, geraakte 
in grooten nood; te Dokkum stond bet water 2 tot 3  
voet hoog in de huizen. In Groningerland rolden*de 
meegolven zoo boog over de dijken, dat beladene sehe* 
pen over dezelve heen landwaarts in zeilden. Er ont
stonden onderscheidene doorbraken, de Aduarder-ugji 
werd aan stukken geslagen en tevens veelvuldige schade 
op het land aangerigt ‘).

Op den 268ten Januarij 1667 ontstond er io het 
oosten een gsvloed, welke veel rijswerk uit de dgken 
rukte en de baak op Süderoog omverre wierp *)•

1) *Oudenh. Cimb. 107, Dordr». 187. Gabbema. 029, OtUhof. 
, ,607.
2) Heinrich. 409. ATtm. L 183.
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Op den iOden October 1669 greep er eén hooge 
watervloed in Oost^Friesland plaats, welke te Emdên 
twee sluizen. zwaar beschadigde en bijna vernietigde ; 
daarenboven werd de zoogenaamde ketting- of Faldero- 
brug doorgebroken, waardoor bet water zulk eene snelle 
vaart kreeg, dat er een groot scbip op de straat dreefl).

In 1671 veroorzaakte een vloed pp den 20sten Sep
tember de doorbraak van den Velzer-dijk, in Kenne- 
merland aan het U, en hragt tevens zoo wel Zeeland 
en Braband j ais ook Engeland in nood 2).

Op den 12den September 1673 werd men in het 
oosten door een’ hoogen vloed bezocht. Te Hamburg 
bleven slechts weinige kelders vrg van bet water. Ook 
werden de dgken beschadigd en bovendien kwamen er 
menschen bg om het leven3}.

In 1675 moesten de Nederlanden een’ zwaren wa
tervloed doorstaan, welke, door een* storm uit Bet noord* 
westen, in den nacht tusschen den A en 5den Novem
ber, opgejaagd, overal over de dijken heen liep of de
zelve doorbrak en groole streken lands overstroomde» 
Noord'Holland inzonderheid trof een bard lot. Woe
dend bestookte de zee Huisduinen bg den Helder, 
wierp een gedeelte van het dorp omverre en stortte zich 
op de Zijpe, al het land tussehen dezelve en fVieringen 
bedelvende tot aan den Medemblikker dijk, welke met 
inspanning van alle krachten door de landlieden behou-

1) Outhof. 609. Ravinga. 114. Einder Kronijk, welke den 
vloed in 1668 doei plaats grijpen.

2) Duthof; t. a. p.
8) ‘Beschreib, d, Elbstr. $1. Kuss, h  188.
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den werd; die bg Hoorn evenwel was tegen den aan- 
- drang dea water niet bestand, dezelve brak door en al 

bet land tot aan Medefnblik werd overstroomd. Het 
water kwam zoo snel binnenbrnisen, dat de bewoners 
dier streek slechts met de gróótste inspanning en gevaar 
hunne bave konden redden, waarbij intnsschen veel vee 
en ook eenige menschen bet leven inschoten. In groole 
menigte zag men de bewoners in schuiten te Hùorn 
aanlanden, dezen met hunne geredde goederen, genen 
met het vleesch van hun verdronken vee, hetwelk zij 
in der ijl van de huid ontdaan hadden, om er slechts 
niet alles bij in te boeten; terwijl anderen, die, na bet 
verlies van gade en kroost en vee, alleen in het duister 
op de zolders eene schuilplaats gezocht hadden, door 
overmaat van ellende en door honger bijna bezweken. 
Geheele booten vol opgevischte kaas en andere goederen 
kwamen aan. In één woord, Noord-Hollandleverde van 
aHe zijden een bedroevend schouwspel op. Weinig minder 
erg werd Waterland, deszelfs zuidelijk gedeelte, geteis
terd, daar niet alleen de St. Achten-áv¡ÍL, maar te-» 
vens de daar achterliggende Aseendelftsche dijk door
brak, waarvan het gevolg was, dat het grootste geekelte 
dier streek onder water liep. Noord+Holland leed zulk 
een zwaar verlies, dat men berekende, dat de geheele 
verderfelijke oorlog van 1672 tot 1676 voor deze pro
vincie niet zoo nadeelig geweest was, ais deze enkele 
watersnood. Zoo wel de Slaper- dijk bij Sparendam 
als die van het Y tusschen Haarlem en Amsterdam 
bezweken insgelijks op onderscheidene plaatsen, waardoor 
ook hier alles onder water liep. Geheel Ametelland

Digitized by K jO O Q le



1 6 7 5 ) w a t e r v l o e d e n 175

was lot aan de duinen in eene zee herschapen, terwijl 
bet water aldaar eenige duimen hooger steeg, dan op 
Allerheiligen 1570. Vele menschen en beesten ver
dronken en er werd groote schade aangerigt. Te Am - 
sterdam stroomde het water over den Dam en den 
Nieuwendijk en vulde de kelders en pakhuizen op. In 
den Diêmer-àïfii ontstonden 4, en in dien tussehen Mui- 
den en Naarden 11 doorbraken, met even zoo vele 
groote en diepe kolken, waardoor al bet omliggende 
land overstroomd werd. J)e poorten en wallen van Naar* 
den werden zwaar beschadigd, de golven namen zelfs 
een bolwerk en cenen steenen beer geheel en al weg 
en woelden eene kolk van 36 voet diepte in den grond. 
Ook bij Hasselt in Overijssel spoelden gaten in'den 
dijk, ais ook bij Zwartsluis, ter breedte van 30 roei
den en zeer diep; voorts ontstond er een even zoo groot 
gat bij Stavoren in Friesland, benevens een van min* 
deren omvang bij Molkwerum. Zwaar werdén de 
dijken van Friesland in het algemeen en die vah 
Groningerland tot de Nteuwe Schans, aan den Dol
lart, geteisterd. Op het eiland Ameland werden de 
meeste dijken vernield en bovendien veel land döor de 
zee verzwolgen. Ook in Oost-Friesland braken de 
dgken door en eenige sluizen werden weggeslagen. 
De dijken van Domum lagen nog van het vorige jaar 
onhersteld ; de zee stortte zich door dezelve op het land, 
vooral naar het ambt E*en$* Voor de schepen was 
de storm even zoo nadeelig ; tusschen  ̂Scheveningen en 
Texel werden 13 op strand geworpen. -  In December 
van hetzelfde jaar kwam er een^tweede vloed opzetten,
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welke wederom groote schade aan de dijken, toebragt 
en onderscheidene doorhraken veroorzaakte !). Op den 
25 en 26sten October woedde er in de oostelijke stre
ken een hevige storm, welke door een’ hoogen vloed 
gevolgd werd2). Op den ¿den October 1677 greep 
zulks weder plaats, bij welke gelegenheid de straten 
van Hamburg overstroomd en de koopwaren zwaar be
schadigd werden 3).

Op den 268ten Januari) 1682 kwam er'een ver
schrikkelijk e watervloed over Braband, Vlaanderen en 
vooral over Zeeland, welke aldaar eene onuitsprekelijke 
schade aanrigtte en de ingezetenen in de diepste ellende 
dompelde. Bij Nieuwpoort maakte de zee eenen aan
vang met hare verwoestingen, van dà&r tot Ostende kwa
men vele menschen en eene menigte vee om, terwijl 
men te Ostende zelfs beducht was voor den algeheelen 
ondergang der stad. Het zeewater spoelde tot aan de 
poorten van Brugge. Bg Hulst, Axel, Moerspuy en 
Wabeek lag schier al het land onder water, benevens - 
Sas van Gent, welks vestingwerken sterk beschadigd 
werdep, zoo ais ook het fort Margaretha in het Land 
van Waas, hetwelk insgelijks voor het grootste gedeelte 
onderliep. De beide Doelen, Callo en 8 andere pol» 
ders bg Antwerpen braken door, waarbij vele menschen

1) Gabbema 331. *Commelin, 1136 Outhof. 609. Ravinga„ 
130. *Wagenaar, Vaderi. Hist. XIV. 375. en Bijvoegse
len op XV11I. 19. Tegenw. Staal. XIV. 374. VIII. 
196. van Leeuwen, Voorr. 45. Archief-akten.

2) ‘Beschreib, des Elbstroms. 65. Kusz, I. 186.
3) T. a. p. 66. 187.
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verdronken, wier lijken gedeeltelijk te Antwerpen kwa~. 
men aandrijven. Te Lillo werden al de contrescarpes weg* 
gespoeld. Je Antwerpen stond het water 9 tot 10 Voet boven 
de werven, stroomde door de Lieve-Vrouwen-kerk en 
deed de doodkisten A tot 5 voet dieper in de graven ï ver
zinken, terwijl er in de Nieuwstad eene groote mé* 
nigle menschen en vee verdronk. Het stadsbestuur kond 
naar alle kanten vaartuigen uit, om de ongelukkigen, 
die op daken en boomen eene schuilplaats gezocht en 
hembden en beddelakens ais noodvlaggen uitgehangen 
hadden, af te halen ; velen moesten bet evenwel eenige 
dagen lang in hunne beklagenswaardigen toestand uit* 
houden. In Braband en Vlaanderen vonden zeer 
vele menschen hun graf in de golven, doch het getal 
van 6,000, zoo ais in ëen berigt uit Brunei opgegeven 
wordt, zal misschien overdreven zijn.

'Zeeland werd op eene verschrikkelijke wgze ge
teisterd. Op Walcheren braken de duinen, op de 
plaats, waar zg zich aan den Weetkappelechen dijk 
sluiten, door, alsmede die van den Zuiderwaard. Tc 
Middelburg rees het water zoo hoog, dat men tot aan 
de kniën toe door hetzelve moest waden. Vele koop
waren bedierven in de pakhuizen. Te Vliseingen was 
het nog erger gesteld ; het water verhief zich aldaar op 
onderscheidene plaatsen tot aan de luifen of verdekte 
uitstekken der huizen. De molen bij den Prinsenhof werd 
ter zijde geschoven, de muur bij den Logenaar, waarop 
het geschut stond, om verre gerukt .en ‘eene menigte 
doodkisten uit de graven gespoeld. Op Schouwen spoelde 
bet dorp Bommene schier geheel en al weg, alleen

12
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den toren bleef men nog ontwaren. De dgk Tau de ooster- 
baten, zoowel als de oosterdijk, te Zierikzee brak door. 
In de stad Brouwershaven werd de oude poort, bene
vens 4 bruggen verbrijzeld ; onderscheidene huizen stort
ten in puin, waarbij vele menschen het leven verloren. 
De zeer diepe vestinggracht werd met slgk en zand 
grootendeek opgevuld. In Noord-Braband werd bij 
Willemstad alles wijd en zgd overstroomd, zoo ais ook 
de streek tnsscben de Langeetraat en de Merwede, 
benevens de tot Zuid-Holland behoorende eilanden. 
Overal heerschte nood en ellende. Ontelbaar vele men- 
scben moesten alles vaarwel zeggen en op huizen, daken 
en boomen de vlugt nemen, om slechts bun leven te 
redden. Velen moesten langen tijd in dien ongeluk- 
kigen toestand verblijven, eer men hen met schepen 
konde afhalen , terwijl intnsschen menigeen hel leven 
verloor. Te Dordrecht, waar alle huizen onderliepen, 
nam men waar, dat deze vloed dien van 1421, tot dus
verre aldaar de hoogste, 3 tot 4 duim jn hoogte te boven 
ging. Een molenaar, nabij de stad wonende, nam met 
zijne vrouw, 6 kinderen, den knecht en de meid, de 
vlugt op den molen, terwijl hot zevende kind, 7 of 8 
jaar oud, dat met een hondje op den dijk liep te spelen, 
het roepen niet hoorde eu aldaar achterbleef. De molen, 
door het water ondcrmijnd, stortte om én allen, die in 
denzelven een toevlugtsoord gezocht hadden, verdronken ; 
slechts het kind op den dijk , nadat hetzelve den nacht 
onder storm en regen aldaar had doorgebragt, werd gered.

Te Rotterdam steeg bet water insgelijks fceoger, 
dan het te voren ooit geweest was, en fcragt vele schade

D ig itiz e d  by K j O O Q l e



tpt 1685) ?  A T K a T t  o B D g ü 179

aan koopmansgoederen en andere voorwerpen te weeg. 
De Ysseldijk bg Kortenoort brak op twee plaatsen door, 
zonder evenwel groote tchade te veroorzaken. Erger 
was de doorbraak in den Woaldgk, een uur beneden 
Nijmegen, waardoor de Betuwe onder water gezet werd. 
De Rijn zWol insgelijks zoo hoog op, dat deszelfs water 
over den Grebbe-dgk, bij Wageningm , stroomde en 
zich landwaarts in tot aan Amersfoort verspreidde, 
alwaar bet door den binnendgk (den Slaperdgk) gekeerd 
werd l).

In 1684 ontstond er, op den 26sten Januari], bg 
eenen storm, jn den dgk bg Westkappel op Walche
ren , tor plaatse waar dezejve zich pan de duinen aan
sluit, eene doorbraak van 20 roeden breedte, terwijl, 
er tevens onderscheidene dgken in HoUand bezweken, 
waardoor vele streken onder water liepen 2).

Op den 25sten November des volgenden jaars ver
scheen de Gatbarma-vloed, welke vooral to Hamburg 
en ia den omtrek, benevens in Oost-Friesland aan
merkelijke schade aanrigtto. Ook Jever, Oldenburg en 
4e aangeslijkte landen ton oosten van de Wezer werden 
zwaar geteisterd. De sluis te Rechtenfleth werd weg
geslagen en te Rechte ontstond eene groote doorbraak, 
rwaarbg onderscheidene buizen mede weggespoeld wer
den. In het Land Würden werden de dgken bijna

IJ *Smallegange• 616. 'Oudenhoven. JJD9. Boxhom II. 535. 
'Hoogstraten, Woordenboek. Gabbema. 340. Ouihof. 613. 
Tegenw. Staat. X. 368. 435. 465.

2) 'CommeUn, Amsterd. 1186. Outhof. 618. Tegenw. Staat* 
X. 260.

12*
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met den grond gelgk gemaakt; er spóelden vele kol** 
ken, terwijl tevens de Bütller fen Oherwarfer sluizen 
verloren gingen. In Hamburg stond liet water slechts 
14 duim lager dan in 1717 ‘).

Groningen werd in den nacht tusschen den 12 en 
13den November 1686 overstroomd döor een* der ver
schrikkelijkste watervloeden, van welke de geschiedenis 
gewag maakt, algemeen bekend onder den naam van 
St. Marien «-vloed. Dezelve greep geheel onverwacht 
plaats, te meer daar het gedurende eenige dagen tot 
den 12den November sterk uit het zuidoosten gewaaid 
had. Op dien dag liep de wind , des avonds ten 9 ure, 
bij een onweder, eerst naar het noordoosten, vervolgens 
naar 91 noordwesten en ging over tot eeneü storm, ver
gezeld door zware hagelbuien, welke de zee zoo plot
seling opjoeg, dat des morgens tusschen 4 en 5 uur de 
golven over alle dijken, naar men zegt ter manshoogte, 
kwamen aanrollen, waarbij vele dgken en onderschei
dene sluizen bezweken ,* de geheele provincie onder water 
liep en overal ontzettende verwoestingen aangerigt wer
den. Den eersten aanval moest het noordelijkste ge
deelte , het Hunzingo-ktoartier, doorstaan ; hetwelk, 
hoezeer het hoogste van allai, evenwel geheel onder 
het water bedolven werd. De dorpen Pieters buren en 
Uithuizen werden schier geheel en al weggespœtd ; 
erger lot nog ixoldeMeeden^ alwaar 313 menschen hun 
graf in de golven vonden, terwijl ook de overige dorpen,

' 1) Ouikof. 618, volgens een niet nader nan^eduid gedrukt 
werk. Emder Kron. Visbeck. 128. Kohli, II. 173.
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vooral in do nabgbeid van den dijk , op eenc jam- 
merlijke wijze geteisterd werden. Te Delfzijl werd een 
geheel bolwerk bijna geslecht en een gedeelte yan den 
wal doorgebroken. Yan den zeedijk tusschen Delfzijl en de 
Oúde Schane bleven slechts nog eenige brokken overig. 
Het dorp Oterdum'ging bijna geheel verloren, benevens 
de jljjk aldaar, waarbij de oude grondvesten der huizen. 
'Van bet pude dorp, dat vroeger verder naar zee toe 
gestaan had, ten voorschijn kwamen. Te Ter munter* 
zijl spoelden al de huilen tot op de grondslagen zoo- 
danig weg, clact men ter naauwernood nog eenige over
blijfselen yan dezelve ontwaarde, terwijl er in dit dorp 
sleçhts twee menschen hun leven reddeden. Tusschen 
Pfoordbroeky Zuidhraeh en Scheemda dreef het zoo 
vol yan allerlei soort van huisgeraad, dat men moeite 
bad, om;er met een schuitje door te komen. Yoor de 
breede brug te Appingadam kwam zooveel beddegoed 
en houten meubelen en andere voorwerpen aandrijven, 
dat de jongens een pistoolschot ver daarop: rondliepen. 
.Tot aan en binnen de stad Groningen, 4 uur van de 
kust verwijderd liggende, drong het watér door ; des 
anderen daags. morgens zag men van derzelver wallen 
alles in, eene z*eé herschapen. Men zond van de stad 

alle kanten schepen uit, om menschen, vee en goe
deren te redden .of van levensmiddelen te voorzien.

Wij zullen eenige voorvallen uit dezen watersnood 
medédeelen. -  In het Oldambt bevonden zich 70 men
sdien, waaropder, ook de ambtman, in een huis;,het
zelve werd. weggespoeld en allen kwamen om. -  Eenige 
menscben zochten hunne toevlugt op eeñen hooiberg
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(Feimen), welke, yan Termunterziß naar JVoldeûdorp 
drijvende, middén op het water in brand geraakte. /Zoo 
kregen deze ongelukkigen, onder het woeden fan het 
onweêr en den storm, met vúúr en water tegelijk te 
kampen, terwijl de uitslaande vlam met de rondspat-» 
tende vonken een schrikbarend schouwspel opleverden. « 
Yan de Meeden dreef één kiúd weg en kwam wel 
behouden te Emden aan. -  De vrouw van deú doctor 
BisiifGr lag met hare meid én het kind te bed, terwijl 
haar echtgenoot afwezig was. ’Zij hoorden het gebruis 
van >t water, de dienstmaagd sprong uit het bed eu 
— verdronk oogenblikkelijk. De vrouw ging in het bed 
staan, doch kwam evenwel tot onder de armen in het 
water, terwgl zij haar kind op de schouders hield, elk 
oogenblik verwachtende, dat zij door het water geheel 
bedekt zouden worden. Eindelijk klimt een der buren 
op den zoldér en houwt een gat in denzelven, vlák 
boven haar hoofd, met gevaar van haar zélve te treffen, 
waardoor zij ten laatste, mét haar kiúd, gered wordt; 
Een timmerman, te Termunten in het werk zijnde*, 
dreef met het dak van een huis tegen een ander Irais 
aan; ook dit geraakte vlot en stiet tegen een derdè efá* 
toen tegen een vierde, welke alle mede dreven; eindelijk 
kwam de ongelukkige op eenen boom, welke omstortte 
en waarmede hij naar eenen anderen boom dreef; metdezèü 
Spoelde hg aan eenen hooiberg, op welken hg ijlings 
sprong , doch ongelukkig ging detefve uit één. Dé 
arme man dobberde toen nog eerst eenen tijdlang op 
een gedeelté ván denzelven rond, tot dát het hem gè» 
fuktë weder eenën boom te bereiken, van wrikten hg
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to» laatste gwed werd, -  Cea schatbeurder te 
void» vlugtte mot -zijne vrenw en myf kinderen op den 

zolder; aldaar moesten xij, « ft»  naakt «gade, twee «te 
miden in de kende doorbrengen, terwgl de moren ran 
bet buis reeds begonnen in te «torteo. Ken dienste 
menge redde táeb gelukkigljjk in eenen brouwketel. 
Eene kist met / ‘f.600 dreef weg np een stuk land, 
bet deksel giag loa, doch al bet geld bleef behouden. 
¡Men zag zeH* een7 hond, eene kat *n drie ratten bg 
elkander -op een stek bont vreedzaam ronddrijven : ino 
zeta- bad bet gemeenschappelijk gevaar de neiging der 
natuur overweldigd.

Buitengemeen groot was de schade, welke deia- 
woners leden, vooral io de kuststreken; minder zwaar 
werden de bewoners van den ,omtrek van Groningen 
bet Goreeht, geteisterd, hoewel dit de laagste streek 
van de geheele provincie is; ook het W«*tarhMoartiart 
hoezeer digter bg zee liggende, »weed naar evenredigheid 
weinig beschadigd. Volgens eone daarvan .opgemaakte 
Jgat, bedroog bet geheele verlies :

J,f' ' ..... aan verdronkene aan huizen

men paar- koei-* ver- 1
[ be- 
scha-

iu schee jte n .

i  *

5t*)lxr]

,36; 5 «
» » Hunzingo- » 640 509 2960 386 m
» t Ftveltngo- » 416 672 2769 177 ’ 212
» » Oldambt • • • | 482 301 2612 160 117
» » Gorechi » « * 11 » i 49 » 28

te zamen 1,668 1,387 7,861 631 616
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Hierbij kómen nóg de verdronkene schapen en varkens, 
waartaíí geene lijsten opgemaakt zijn. Het getal der 
eersten moet zeer aanmerkelijk zijn, aangezien zij zich 
in de- weide bevonden en er dus weinig van dezelve 
gered konden worden 1).

Oost-Friesland werd insgelijks geheel overstroomd 
en leed groote schade, hoewel deze geenszins te verge« 
lijken was met het verlies van Groningerland. Rei- * 
dertand moest weder, eten ais vóór 43 jaren, het 
meeste lijden. Eerst tegen 7 uur in den'avond van 
den 12den November verhief zich de storm uit het zuid
westen, welke spoedig naar het westen, vervolgens naar 
het noordwesten omliep, en reeds ten 3 ure des nachts,
3 uur vóór den tijd van den hoogsten'vloed, wás de 
zee zoo hoog gestegen, dat dezelve manshoogte over de 
dgken rólde en binnen een 7* uur geheel Retderland 
bedolf. Overal aan den Dollart werden de dgken aan 
stukken geslagen. De oude Bonder-ilijks) was groot« 
stendeels tot den grond weggespoeld, slechts hiér en 
daar nog waren brokken staande gebleven, en de nieiüwe 
dijk van den Charlotten-polder was ten eenen male 
geslecht ; voorts was de oude sluis bg Bonde wegge
slagen terwijl er tevens onderscheidene kolken in den 
dijk gespoeld varen, onder anderen de nog bestaande 
groote 7fo«cfer*kolk, 9 roeden binnendijks breed en 50 
roeden lang, In Leer werd men ten zelfden tijde door

1) Gabbema. 352. Outhof. 619.
2) De tegenwoordige heerweg van Bobde usar de Nieuwe 

Schans.

D ig itiz e d  by L j O O Q i e



1080) W  A T  1 H V  L O  E D -  E B 185
/

hot 'wáter zoo plotseling overvallen, dat de rentmeester 
bete , ten einde zich te redden, tol aan het lijf door bet 
water moest waden* In bet ambt Stichhaueen werden 
de dgken overal doorgebroken en onderscheidene kolken 
gespoeld, in de gemeente Breinermoor alleen 3 van 
aanzienlijken omtrek. De vesting Sitckhausen leed 
groote Schade aan bare gebouwen, zoowel door den 
stormwind, ais door het met groóte ijsschotten vermengde 
water. De sluis te Petkum aan de Eems werd voor 
bet grootste gedeelte verwoest; bg Bonum  brak de 
zee door den dgk en woelde aldaar eene diepe kolk, 
bet Pompgat (Pumpengat) gebeeten. Te Emden wer
den vele koopmansgoederen bedorven ; doch de Nieuw-» 
stad bleef vrij van water. De burg leed groote schade, 
terwijl de muur tusschen de oude en nieuwe burg, 150 
voet lang, weggespoeld werd en in de gracht stortte, 
met meer dan 30 voet breedte van de burgplaats. De 
muur van het nieuwe gebouw aan de Eems zakte voor 
bet grootste gedeelte in en de geheele beschutting 
(Schott) rondom de burg werd verbrijzeld* Bij Belle- 
weer ) aan gene zijde van de Knochi werden eenige 
lumen weggespoeld, onder welke een met 10 menschen, 
die'allen verdronken. Te Greeteiel werden 17, aan 
weêrskanten vun den Muhde-dijk staande, kleine huizen 
door bet overstortende water mede voortgesleept, waarbij 
28 mensehen om het leven kwamen; in het vlek zelf 
wérden véle buizen sterk beschadigd en een groote 
houtschuur stortte'in ; het hout, 300 balken en 1,000 
sparren; benevens even zoo vele tonnen kalk dreven 
weg ; ook vond aldaar véél vee den dood in de golven.
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*
Aöe aaide aan weêrszgden van de dais werd wegge
spoeld, zoodat dezelve geheel bloot daarstand. Kgl 
bg hei vlek, ter plaatse waar de Eilsummer dais 
gelegen had., ontstond eene groote, en niet verre van 
dáár twee kleinere doorbraken in den dijk, . In den 
dijk van Schoonort werden groote kolken gespoeld, be- 
nevens onderscheidene ia dien van Nordbrock ; eenige 
aan die dgken staande huizen werden verpletterd, ter
wijl in een derzelve eene vrouw met 4 .kinderen om- 
kwam» De dgken in de ambten Norden en Berum 
werden sterk aan stokken geslagen, en de nieuw ge
legde dgk in de Ooetermanch schier ten eenen male 
weggespoeld} 29 menschen in de kleine huizen aan 
den dgk verloren aldaar hot leven, In het ambt Esens 
werden 294 roeden dgks tot op den voet weggerokt, 
1,758 roeden hadden meerder of minder diepe kruin- 
stortingen en het overige was vol gaten. Eeae pomp 
bg de Benser-ûxûs en die bij fFesierbur werden door 
bet water uitgeligt, hetwelk op de plaats der laatste 
eene diepe kolk woelde. Hei droevigste lot trof Wes- 
ter*-Aecumereèel $ de sluis aldaar werd bgna geheel 
weggeslagen; daarop stortte de zee zich met groote 
woede op de plaats zelve, verbrijzelde, verzwolg of be
schadigde de huizen, deed menschen mi vee omkomen eu 
vernielde de huismeuheleu en den wintervoorraad: in het 
geheel vielen aldaar 23 gebouwen geheel in puin, ter
wijl er van 8 anderen slechts weinig staan bleef. De 
meeste inwoners werden van kunne have en goed bo* 
roofd. De schoolmeester redde zgn leven door zich 
aan eenen koolstronk vast,te houden, doch xgne vrouw
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en drie kfftdéfétt verdronken. Het water sloeg eeti’ man 
ook zijhe Vrouw en kind uit de armen ; een ander verloor 
6 kinderen. Óp het Wetter-A ccHmer-neuland werd’ 
groóte tobadé âàb hu i ren, koren en goederen aangerigt. 
In het geheele ambt werden 46 hnizen verwoest of ten 
uiterste íwaar beáchadigd, terwijl aldirar 9 menschen 
mi 21 stuks vee hét leven verloren. Yan de sluis te 
Nèufünhix, in bet ambt WHtrkund toerden door bet, 
met ijsschotten opgevulde wáter 4  deuren verpletterd, 
de ÓVeede-'dijk werd zwaar beschadigd en in dién van 
de Groot-Charlotté*greede ontstonden 5 diepe gaten. 
De storm woedde zoo hevig, dat aan eene verbazend 
grooté xhenigte huizen aanmerkelijke schade toetd toe- 
gebragt en eenigen zelfe instortten; Vele boomed werden 
onttoorteld, éenige iholenb omverre geworpen en zellk 
kerken en torens sterk beschadigd en ten deele van bet 
dak ótttbloot *). -  Jeverwerd slechts op eenigè plaatsed 
en niét boog overstroomd, en leed ook slechts geringe 
sdhàde 4).ó e tere ta d e  (aan dé oostzijde der WezCr) 
echter toètd, ëveb ais in bet 'voorgaande jaar, onder 
Water gerót *).

'Óp den 8sfèn Óctóber 1688 wérden ttámbttrff en 
harè omstreken, ‘dóór eenen hoogen vloed, overstroomd *). 
Díj een’ dergelijken Vloed, welke op den 12den De
cember 1692 plaats greep, wérden de dgken- vad dé

1) Bavinga. 144. Einder Kronijk. 633. Wtarda,
VI. 257. Archief-akten.

2) Jansen.92. 3) Visbed, 128.
4) Outhof. 634.
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Haselquer en ffaseldorfer - marteli weggerpkt *). - , 
Humbug werd op den laatsten dag des volgenden 
jaars weder door eenen zwaren watervloed bezocht2).
-  In 1696 kwam er op Kersdag een ijsvloedover 
Oost - Friesland, te Emden zag men bet ijs in de 
kraan- en de nienwstraat in groote klompen liggen3)^
-  De 22ste September des volgenden jaars leverde 
weder eenen vloed op aan de Wezer f de Elbe en 
te Hamburg, welke hier slechts Va voet lager was, dan 
die van 1717. -  Ruim 2 jaren later, op den lOden 
November 1699, werd men aldaar op nienw. door ge
lijken ramp getroffen4). Op den 15den daaraanvol
gende, had Oost-Friesland een’ zwaren vloed door te 
staan, welke ten 2 ure des nachts, bij eenen noordwes
tenwind, binnendrong en vooral in het ambt Emden 
groote schade aanrigtte. De eerst onlangs herstelde dgk 
om het dorp Geerdswesr werd schier geheel vernietigd, * 
6 huizen van dit dorp spoelden weg en eenige ande
ren werden beschadigd; daarenboven verdronk er veel 
vee. -  In het volgende jaar werd een nienwe dgk 60 roe
den verder landwaarts in gelegd en daardoor bet geheele 
dorp met deszelfs aanzienlijke kerk en beerlijken toren 
van dufsteen aan de golven prijs gegeven, en zulks, vol
gens de verzekering van hamlef&oth, zonder dat het 
noodig was. De Esener dgken werden optzettend ge
teisterd. Alleen in het gèdeelte tusschen Oldendorf to 
de Groninger huizen spoelden 117 gaten in dezelven.

1) Kusz. I. 189. 2) Outhof. 634.
3) T. a. p. 4) T. a. p. Kohlt. II. 173.
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Bg de Berner sluis werd eene pomp weggerukt, waar- 
bg tevens de dgk tot op een* voet hoogte mede ver
loren ging. Ook de sluis te Feenhusen spoelde weg, 
waardoor er eene groote kolk ontstond en /de eilanden 
sterk geteisterd werden >),

Op den 17den October 1701 werd de zee in het 
oosten zeer hoog opgestuwd ; een paar polders (Koge) 
werden overstroomd, benevens een gedeelte van* Ham
burg. Friesland, alwaar de slorm drie dagen lang aan
hield, geraakte daardoor insgelijks in groolen nood’, vooral 
deszelfs zuidelijk gedeelte, Lemsterland, welks dgken 
bezweken; hierdoor werd eené overstrooming ván deze 
streek te weeg gebragt, welke tot io Julij duurde, zoodat 
bet vee niet*in de weide konde kómen.' De d^k van 
bet Oostzimgerveld, welke zich tot aan de grenzen 
van Overijssel uitstrekte, was zoo sterk beschadigd, 
dat men zich genoodzaakt zag, eenen nieuwen dgk, 
verder landwaarts in, bovën over de oude iScAater-zgl 
tiaar SUjhenburg op te werpèn2).

In het volgèndè jaar verscheèn èr op den' 28sten 
Februarij een vloed te Hamburg en in Slseswijk3), en

1) Outhof. 635. Harkenroth, Oorspronkel. 304. Ravinga
151. Emder Kronijk. Wiarda. VI. 359. Het beriet van
HarJtenrolh, dat een boer 2ötide aangeboden hebben, om 
de veroorzaakte, beschadigingen voor ƒ76 te herstellen, 
zal, zoo ais Wiarda oordeelt, op den reeds vóór den 
vloed herstelden dijk betrekking hebben.

2) Kusz» II. 1. Outhof. 636. Tegenw. Staat. XV. 542. Van
Leeuwen,'Voorrede 47.

3) Kusz. II. 2. Outhof. 636.
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op den 6den April weder gén ia OP
ia de Nederlanden, wçjkç zwaar door denzelvgn of
liever .door twee vloedea geteisterd werden, dip omnid* 
dellgk; pp elkander, zoqder ebbe, volgden ep da dijken 
sterk beschadigden. Rondom eq van dáár
tot aap Haarlem aan de eene, en tot aan
en Utrecht aan de andere »ijde, was alles ala in eone 
zee herschapen, doordien de dgk hg flfuiden wegge
spoeld was ‘).

In Januerg 1703 besweek de dgk te fieçhtenfleth 
aan den oostelgken oever der Wezer, bg welke gele* 
genheid er. eene grondbreuk tan meer dan ^0  voet 
diepte en drie buizen eenige duizepde schreden verre 
landwaarts in gespoeld, werden, met de zich in dezelve 
bevindende men sehen, van welke genigen het leveq er 
bg inschoten4), Op den 8sten Peseptber woeddg.er eep 
hevige storm, die in Glpikefadt schier alle hoipap bfr 
eehadigde en de kerk voor de helft van bet dak opt* 
blootte. Het water spoelde den buitenmuur yan 
bet slot en in dpn wal, alsmede in den nieuwep dgk 
groote gaiep, rigttp 99k te H  groote schade «an,
terwijl Sleeetoijknog meer leed ; aldaar steeg het water,
volgens waarnemingen, te gedaan, even zoo
boog ais in 1634 en overstroomde onderscheidene pol
ders; in betbgzonder sterk werden de dgken op Pell
worm en Nordetrandgeteisterd. Zonder twjjfel ver-

1) *Handv, v. Amsterd. N. D. 365. Tegenw. Staat. VIIJ.
157. OtUk of.636. Raviega»ISA. Rinder Kronijk.

3) Viebeck. 138.
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spreidde deze vloed zieh tevens, over de westelijke stre
ken, daar dezelve het zuidelijk gedeelte van Friesland 
evm zoo verwoestend ais in 1701 overstroomde, de dij
ken doorbrak en eene langdurige overstrooming, te weeg 
bragt *).

In den nacht tusschen den 14enl5den ApriM706 
werd er door een9 hevigen storm een hooge vloed bij 
Oost-Friesland opgejaagd, welke desluis Xe Nor dén weg
rukte en op derzelver plaats eeae groote kolk spoelde *).

Toen in 1709, tegen het einde van January, de 
£dle vorst week en door dooiweêr opgevolgd werd, zwol 
de Binnen-Ais ter zoo hoog op , dat haar water over 
de Jungfera-steeg liep en een gedeelte van Hamburg, 
benevens de omstreken overstroomde. Een gelijk lot 
trof in February het karspel Wilster en ep den ldden 
dier maand ook Breitenburg, ten gevolge van groote 
dijkbreuken aan de Stör *). In dieperen nood wer
den de Nederlanden gedompeld. In February begon 
bet aldaar weder te vriezen, waardoor de rivieren op 
nieuw vol ÿs kwamen, hetwelk in de Merwe bij Wer* 
bondam tot aan den bodem ging. Op den 22aten Fe
bruary drong het water bij Hellouu* den Tielerwaard 
binnen. Toen het in Haart ophield met vriezen, begon 
de zoogenaamde sinkdyk bij Hardingsveld te verzakken, 
en in den nacht van den 18 op dm 19den Haart ver
zonk dezelve werkelijk, behalve slechte eone kleine ¿sfetep

1) Outhof. 637. Kusz. I. 2. 'Waltheri Forts, v. Heimrich, 
Chron. 260. Van Leeuwen, Voorr. 47.

2) Ravinga. 156. Emder Kronijk.
3) Kusz. Il, 6. 'Coleman, Denkmahl def Wasserflalhen. 7.
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van de buitendossering; bet water stortte daarop van 
eene hoogte Tan 14 roet met zulk een geraas in den 
Alblaeserwaard, dat allen, die zich in de.nabijheid 
bevonden, daardoor verdoofd werden, terwijl de landen 
6 tot 8 voet diep onder water kwamen te staan. Eerst 
op den 15den April gelukte bet, de breuk te dempen 
en de sluizen te- openen, doeh ongelukkiglijk verhin
derden de aanhoudende noord westewinden enhethooge 
bovenwater den afloop des waters, hetwelk den geheelen 
zomer door bleef staan, tegen bet einde van den herfst 
wel iets verminderde,,docb eerst in Maart des volgen-' 
den jaars geheel wegliep. Gedurende bÿna een jaar 
lang dus was deze groote oppervlakte van meer dan S 
vierkante mijlen eene zee, in welken tijd de velden 
niets opleverden en bet vee met biezen, vlotgras enzv. 
kommerlijk onderhouden worden moest ‘). ,

In den zomer van 1710 verdronk, bij een9 hoogen 
watervloed, al bet vee op PomkaUig, terwijl de op 
bet veen. van Nordetrand gegraven turf wegdreef, zoo 
ais op den 27sten Julij het meeste hooi: van . de Halli
gen, bovendien werd. nog de Hattetedter marsch over* 
stroomd 2)*

In Maart des volgenden jaars zwol de Rijn op, 
trad buiten zijne oevers en verspreidde zich over. de 
Nederlanden *)• De laatste overblijfselen van de witte 
klip bij Helgoland, op het tegenwoordige zandeiiand,’

1) Tegenw« Staat. VII. 404.',
2) Kusz. II. 7. * Walther. 261.
3) Outhof. 637.' *Smtd> Oorl. Europa« 174.
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werden op den lsten November van dit jaar door 
eenen stormvloed weggeslagen *).

Op den 2den Haart 1714 kwam er een hopge vloed 
opzetten, welke in Oost-Friesland op vele plaatsen 
‘binnendrong. Het water kwam door Larrelt bruisen, 
juist toen de predikant habkbbboth in de kerk predikte. 
De sluis te Coldehorg werd geheel weggeslagen, eene diepe 
kolk ontstond op derzelver plaats en geheel Neder- 
Reiderland liep onder water. De Greetmer dgken 
warden sterk beschadigd en op vele plaatsen vond men 
kruinstortingen ; er kwam evenwel weinig water in het 
land, naauwelijks zoo véél, dat de slooten vol liepen. 
Ook brak de dgk bij Kallo, tegenover Antwerpen, door 
en bij Sas van Gent en aan het IJ verdronk teel vee2) ; 
terwijl er te Hamburg vele koopwaren door het zee
water bedorven werden. Nog op den ßden Jung woedde 
er een hevige storm, welke den kaaidijk bij de Bred- 
stedter indijking deed wegspoelen3). Op den 6den en 
7den October werd Oost-Friesland andermaal door 
eenen zwaren watervloed bezocht. Reiderland lag ge
heel onder het water bedolven, Emden insgelijks. Al
hier spoelden de golven hier en daar diepe kuilen in de 
straten, alsmede bij de gasthuis'sluis, welke daardoor 'in 
gevaar kwam. De deuren der sluis te Oldersum werden 
weggeslagen. Overal leden. de dgken zware schade. 
Op de streek tusschen Emden en Larrelt ging de
— — —— —— v.
1) Kusz . II. 8.
2) Outhof, 637. *Smid. 174. Ravinga• 157. Emd. Kronijk. 

Arch.-akten.
3) Kusz. II. 19. * Walther. 260.
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kruin aan den binnenkant Ios en stortte naar beneden, 
terwijl de buitenzede staan bleef. . Digt b§ de Larrel- 
ter sluis was een groot stuk van den dgk. weggerukt, 
en b Manslagt èen schip op den dgk geworpen en 
geheet'vtfbrijteld • * ; ,

‘ VreesseKjk, wel is waar, was de Vastenavond-vloed, 
welke op den 8den Haart de» volgenden jaars OoeUFriee- 
land éverstroomde, doch tevens slechts een voorspel van 
den spoedig daarop volgenden watersnood. Bijna al de 
aangeslijkte landen werden door de zeegolven overdekt 
en de dgken zwaar geteisterd. In den DoUarfodijk, bg 
fVienham, spoelde een groot gat, hetwelk ebbe en vloed 
hield; verder noordwaarts naar F ogum ̂ontstonden twee 
gaten; Geheel Emeigerland> log weder onder water, 
met uitzondering alleen van eenige der hoogste streken 
op de Eicher. De Opper~Eemsche dgken waren op 
zeer vele plaatsen geheel doorgebroken. Bij Petkum werd 
eene kolk gespöeld, op dezelfde plaats alwaar vroeger 
ook eene bestaan had, ter breedte van 844 voet en ter 
diepte van 30 voet; eerst in 't  najaar gelukte het, na vele 
vruchtelooze en kostbare pogingen ,* deze kolk te omdij- 
ken. De woning van den molenaar aldaar spoelde weg; 
de man alleen redde zieh, doeh zijne vrouw en 4 kin
deren verdronken. Van Janum  tot a a n Emden was 
de gebeele dgk van de kruin beroofd. In Emden werd 
groote schade aangerigt. De sehutdeuren van de ketting
brug werden opengeslagen, waarop het zeewater met 
geweld door de groote oosler- en onderscheidene andere

1) Outhof. 637. Archief-akten.
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straten naar binnen bruiste, tot vaar. bij menschenge» 
beugen geen water gezien vas, terwgl hetzelve den grond 
eenige. voeten diep omvoelde. De lange- of haven- 
brng eu de Boltenpoortsbrug werden zwaar beschadigd, 
zelfs het gewelf der brug in den wal van de roode sluis 
stortte,gedeeltelijk in. Een man verdronk en eene vrouw 
werd uit haar buis weggespoeld. Het water stroomde 
door Larrelt en sleepte eene vrouw en bare twee kin
deren mede, die even wel nog met levensgevaar gered 
werden;

Van den dgk der Beneden-Eems hadden alléén het 
8ste en 9de kwartier niets, het 1ste slechts zeer wei
nig geleden; in twee derfcelve waren verscheidene stre
ken gelijk met' het meiveld ; in: .het 9de bad eene 
kruinstorting plaats gegrepen, gelijk ook in het 4de en 
5de,. doch bier in veel ergeren graad; in bet 6de was 
de geheele kruin weggeslagen, en in bet 7de kwartier 
bevonden zich 2 gaten en 3 kolken, van 8, 10 en 14 
voet diepte. De Knocks ter sluis was* geheel en al 
weggespoeld. Aan de Greet mer dijken viel geen beter 
lol te beurt. Bg den Galgenberg (Galgenwarf) ontston-* 
den 3 gaten en bij.de Eileummer sluis 2 kolken, 
van welke de eene 20 voet diepte had, bg de burg
gracht aldaar was de dijk tot op den voet weggespoeld; 
verder naar den kant' van fVirdvm  heen was de ge
heele dgk van deszelfs kruin beroofd, hetwelk ook voor 
het grootste gedeelte het lot van den dgk van het W ir- 
dumer-neuland was, van welken eenige plaatsen tot op 
de halve hoogte des dijks weggeslagen waren. Veel 
jeden de dijken in h e t. ambt Narden, weinig die in

13*
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het ambt Berum, alwaar slechts door het overslaan een 
weinig water binnenkwam ; doch de Mande-  en de 
3 Lütetsburg er polders werden daarentegen geheel over
stroomd. De dijken van het ambt E  ¿ene hadden vele 
kruinstortingen en doorbraken. De kleine Charlotten- 
greede voor de Oud-Harlinger-sluis liep onder, daar 
de dijk op vier plaatsen doorbrak.' De inwoners leden 
groete schade aan hnnne huizen, huisgéraad en winter
koren j daarenboven verloren zij 21 koeijen en 1 paard1). 
Ook in Friesland leden de dijken zeer sterk, te Har
lingen werd het havenhoofd vernield2). Op den 4den 
Maart greep er ook te Hamburg een hooge vloed plaats *), 
In het volgende jaar werd Oost-Friesland weder door 
gelijken ramp getroffen, waarbij de sluis van Older
sum weggerukt en de dijken van E  sens en Domum 
sterk beschadigd werden 4). Op den tweeden Kersdag 
ontstond er eenë doorbraak in den Stör-dijk, bg de Brei- 
tenburger kerk5).

Thans zijd wij genaderd tot een7 der vreesseJijkste 
stormvloeden, welke de aangeslijkte landen ooit over
stroomd hebben, tot den Kersvloed van 1717. Dezelve 
behoort onder die weinigen, welke zich over de geheele 
Noordzee-kust uitstrekten; door denzelven werd een groot 
jiantal menschen van. het leven beroofd en in de meeste 
streken buitengemeen zware schade aangerigt, waarvan 
het drukkende nog vele jaren daarna geroeid werd.

1) Out h o f 6S8. Ravinga. 158. Emder Kronijk. Funk, Chron.
I. 67. Wiarda. VII. 5. Archief-akten.

2) Van Leeuwen, Voorr. 46. 3) Outhof, 640.
4) Funk. 1. 75. Wiarda. VII. 6. 5) Kuez. II. 21.

D ig itiz e d  by Google



tot 1717) W A T E  A V L O  B D E  H Í97

Dezelve maakt een merkwaardig tgdatip uit . in de na
tuurkundige, geschiedenis van het kustland, zoodat wij 
van denzelven een breedvoerig verslag dienen te geven.

Gedurende verscheidene dagen vóór Kerstÿd waaide 
het sterk uit bet zuidwesten, waardoor er veel, water 
door bet Kanaal in de Noordzee gejaagd werd. Op vrg- 
dag, den 24sten December 1717, liep de wind des na
denmiddags naar het westen, met zonnenondergang. naar 
bet noordwesten en blies vrg. sterk; men kon dus een* 
hoogen vloed verwachten, evenwel geei}’ buitengemeen 
hoogen, daar de storm niet zeer hevig was en daarbij de 
maan nog in bet laatste kwartier stond. Laat in den 
avond verhief de storiu zich wel, doch om middernacht 
begon dezelve weder te bedaren, zoodat niemand aan 
gevaar dacht en allen onbezorgd te bed gingen, menigeen, 
helaas ! om niet weder te ontwaken. Des nachts, tusschen 
1 en 2 uur verhief de storm zich .geheel onverwachts uit 
bet noordwesten met eene verschrikkelijke woede, en plot
seling zwol de zee op tot eene nooit geziene hoogte, )ang 
vóór den tijd van den vloed. Eerst tegen half zeven upr 
zoude bet te Emdeñ hoogste vloedtijd zijn, iets later in 
Jever en de ooslelijke streken. Doch reeds ten 2 ure was 
het water eensklaps zoo hoog gestegen, dat hetzelve door de 
geheele stad Emden stroomde. Met eene voorbeeldelooze 
woede bestookten de golven de dijken ; in slechts weinige 
oogenblikken bereikten zij de hoogte derzelve, rolden 
spoedig daarop 4, 5, ja ft. voet hoog daarover heen, sloe
gen dezelve aan stukken, doorbraken ze op onderscheidene 
plaatsen; en verspreidden zich met onweerstaanbaar geweld 
en buiten gemeene snelheid over de uitgestrekte vlakten. In
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korten tgd Waren deze, tot aan den oerspronkelijken oever,, 
in eene schrikbarend verbolgene zee herschapen. ' 

Geene pen is in staat om de jammeren en de 
ellende te beschrijven, m welke de inwoners zoo’eens
klaps en zoo geheel onverwachts door de binnendringeáde 
zee gedompeld werden. In 't  holste van den duis
teren nacht werden zij door dat onheil getroffen; Allen 
lagen zorgeloos in de armen van den diepsten slaap. Plot
seling worden zij door het bruisen der binnendrifcgende 
golven gewekt. Het woedend geweld klotst de zee tegen 
de muren hunner woningen, * wélke met een verschrik
kelijk gekraak omstorten. Door schrik bedwelmd vliegen 
de ongelukkigen uit den slaap op; de zwartste nacht 
omgeeft hen, daar geene* enkele ster de duisternis ver
licht. Zij staan op om de oorzaak van het vreemd 
gedruisch te ontdekken, hetwelk hun maar al te spoedig 
gelukt; zich uit bet warme bed begevende, stappen zij 
in den ijskouden vloed. Het water stijgt intusschen al 
hooger en hooger. Verbijsterd en buiten zich zelven t 
door dit buitengewone verschijnsel, weten zij niet wat te 
beginnen ; aan alle zijden hoort men een angstig geschrei 
en luid gejammer opgaan. Spoedig röept de echtge
noot« om hulp ; ter naauwenpood nog is zij door haren 
man in zekerheid gebragt, of daar klinken hen de jam
merkreten hunner kinderen in de ooren. Velen kwamen 
in het bed om, in het bijzonder oude lieden en kinde
ren, vooral in de het naast aan den dgk gelegene plaat
sen. Menigeen gelukte het , zich en de zijnen op de 
zolders, daken, boomen en hooibergen te redden. Aan 
velen was zulks niet eens gegund; menig echtgenoot
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lag tij ne teèrgeliefde vrouw ep bet .bed Verdrinken, 
terwijl bg, buiten staat ietatot baar beboudte.doen, níet 
dan met grbote inspanning zíjn eigen lesen kon, redden; 
ook zag menig vader, vruchteloos pogendezijne kinderen 
aan den dood te ontrukken, hen.eene .prooi der. golven 
worden. De meesten van ben*, die.het gelukte vooreerst 
eene schuilplaats te vinden, .waren naakt, .en bloot $ in 
dezen staat moesten .velen, onder .den. blooten hemel, 
den langen konden winternacht, onder. bet. builen van 
den razenden storm en bet woeden der opgeruide baren, 
afwisselend vergezeld van zwaren .regen,,;bagei, donder 
en bliksem, doorbrengen. £n ook dáár, wag voor. velen 
nog geene veiligheid. Het woedende water bestormde 
de huizen, rukte stukken van dezelve af of wierp ze om- 
verre, waarop de ongelukkiggsn dopr den vloed verzwol
gen werden ; of door koude versftgfd, valt.de een na den 
ander uit den boom, van bet dak .of.van bet hooi ne
der jterw gl ook menigeen op zijne schuilplaats zelve 
den geest geeft. »Nog steeds verbeeld,ik wij,”  zegt 
Ou th o f ,  een ooggetuige, die zelf, in levensgevaar kwam, 
»bet bruisen der baren rhét ; gekraak .der instortende 
huizen, zolders en - daken te booren, .benevens hpt hart
brekend geschrei en gejammer der daerlgk in de golven 
verzinkende menschen, bet’gehegt van teedece vrouwen 
en kinderen, die bier onder neérplodjende balken ver
pletterd werden, dáár nog op bet,bed..in het water ver
stikken of, door de sehuimende haren ber- en derwaarts 
geslingerd, half naakt op: bet water ronddrgven en ten 
laatste in den vloed omkomen, terwijl weinigen, na lang 
ronddobberen, een en veiligen grond bereiken.”

D ig itiz e d  by K j O O Q l e



2 0 0 O B S C H I B D B B I S  D B B (1717

Eindelijk vas de nacht yan scbrikvoorbij. Geeoen 
% troost eren wel bragt het wederkeerende daglicht ; het brak

sléchts aan, om de ellende in al derzelver akeligheid te 
doen aanschouwen, Geheele zoo wel ais halve huizen, 
daken, planken, balken, kasten, bedden, menschen en 
menschenlijken, doode paarden, koeijen, ossen, varkens, 
schapen, honden en hazen, hooi- en korenbergen, ströo 
-  alles dreef in eene bonte mengeling door elkander. 
Hier werd een man op eenen hooiberg, dáár eene vrouw 
op eenën balk voortgespoeld. Moeders, bloot in het hemd, 
dood of nog levende, met haren zuigeling aan de borst, 
werden door de golven heen en weer geworpen. Hier 
zag men menschen de daken der huizen, dà&r takken 
van nog boven het water uitstekende boomen beklaute
ren, de meesten in het bloote hemd of met slechts en
kele kleedingstukken bedekt ; en wien werd ook tijd ge
geven zich te kleeden ?' Rillende van koude en verstoken 
van voedsel, moesten velen, niet uren, maar dagen lang 
aldaar doorbrengen. Vermoeidheid, honger en koude 
verzwakten de verkleumde leden. Weldra ontviel hier 
aan de moeder haar kind, hetwelk zij zelve spoedig 
volgde j terwijl d&&r ook de krachtige jongeling niet 
langer in staat was zich vast te honden. Vrnchtelóos 
was al het geroep der ongeliikkigen om hulp; hun ge
schrei werd verstomd door het geloei van den storm eu 
bet geklots der baren, en bovendien had iéder genoeg 
te doen met zich zei ven te redden. Bijna niet tuinder 
rampzalig was het lot van hen, die op de zolders eene 
schuilplaats gezocht hadden. Weinigen konden bij den 
plotseling opkomenden watersnood er aan denken em
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vuur mede te nemen, hetwelk ook bg ban ontwaken 
reeds door het water nitgedoofd was, slechts enkelden 
waren nog zoo gelukkig een’ geringen Yoorraad Yan 
levensmiddelen en versch water te redden ; ook zij moes
ten, voor het grootste gedeelte ongekleed, de koude zon« 
der voedsel, zonder vuur en licht verduren en, van alle 
kanten door bet water omringd, den kwellendsten dorst 
lijden. Zoo ging de dag voorbij; het werd nacht, en Weder
om dag, en nog eens nacht, zonder dat de ongelukkigen 
uit hunnen nood verlost werden, want het water liep niet, 
zoo ais anders, op den tijd van de ebbe af, maar de storm 
bleef drie dagen achtereen, zonder ophouden doorwoeden, 
en zoolang ook bleef het zeewater staan.

Niet overal vierde de zee hare woede even ruim bot. 
Het zwaarste »werden Groningen, Oost-Frieeland, Je
ver, benevens Kniphausen en Oldenburg, en de streek 
tusschen de Wezer en de Lauwer geteisterd. Hier, op 
eene uitgestrektheid van meer dan 20 mijlen lengte on 
75 vierkante mijlen in den omvang, was schier alles 
overstroomd, daar het water 6, 8, 10, zelfs tot 14 voet 
hoog op de velden stond. Hinder zwaar werden de stre
ken aan de oostzÿde der Wezer beschadigd, eu nog lig- 
ter kwamen de landen aan den westkant der Lauwer er 
af. Ook verscheen het water niet overal even snel. Te 
JSmden had hetzelve reeds ten 2 ore des nachts deszeifs 
hoogsten stand bereikt, in andere streken van Oost-Friee- 
land om 2, 3 of 4 uur, te Butforde eerst tegen 0 uur 
in den morgen; op denzelfden tijd ook in Groninger
land, voor de stad Groningen zelfs eerst tegen den mid
dag, in Jeverland tusschen 3 en 5 uur, bij Jever, benevens
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bg Gödern tegen 7 uur; in Butjadingerlando^eenige 
plaatsen reeds des avonds van den 24sten December,, Ia 
bet oosten,'alwaar de vloed later komen moesta verscheen 
dezelve insgelijks vroegtijdig; reeds vóór 3 uur,des naç îts 
bad bet water de Halligen bedekt, tusschen 3 ep 1 uur 
de fViUtermarech en een uur later Diihmar*enr , Ook 
de hoogte van den vloed was niet overal dezelfde.,. Op 
de voornaamste schouwplaats schijnt dezelve de, bçqgste 
geweest te zijn, welke aldaar ooit geweest was. In ßaet- 
Frieeland, en wel in het Emder ambt,, sloeg cjpielve 
2 duim hooger dan de Allerheiligenvloed vau 1570, -  
anders de hoogste, welken men aldaar tot dusvçr kende,*,* 
zoo ais zulks aan een merkteeken aan den toren ,tß Sü- 
derht+sen te zien is. Omtrent de andere atrekep ont-» 
breekt het aan berigten; ook vindt men nergens gewag 
gemaakt, hoe hoog eigenlijk de vloed gestegen is ; alleen 
in Hamburg heeft men zulks opgeteekend, alhier steeg 
dezelve tot 193/4 à 20 voet boven de laagste ebbe !).

Deze vloed strekte zich, wel is waar, tot aan Zee* 
land en Vlaanderen uit, doch men vindt, jan , geene 
bijzondere schade in die gewesten of in Zuid-Holland 
gewag gemaakt; slechts één polder op OwrflaJtkee en 
drie op het eiland Dordrecht,, benevens één bij Vlaar- 
dingen liepen onder. Meer overlast leden de ontreken 
van het U. Amsterdam stond op bet punt opi over
stroomd te worden; reeds liep het water over eene der 
schotdeuren van de Haarlemmer sluis en andere plaat
sen; bgzondèr sterk drong hetzelve tegen den dgk bij

1) Hamiov. Magazin auf 1825.' S. 695.,
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de Haarlemmerpoort, en sléchts met de grootste in- 
spanning ' yan krachten gelukte het, hier eene dijkbreuk 
voor te komen, welke erenwel nog zoude plaats gegre
pen hebben, indien .niet bet water in het noordelijk 
gedeelte run bet IJ zich cenen doortogt door de dijken 
gebaand eu zoodoende het gevaar ran de stad afgefwend 
had. Ook stroomde het water over den Slaperdgk heen, 
zoodat hetzelve te Haarlem op onderscheidene plaatsen 
de huizen binnendrong. Erger ging bet in Noord- 
Holland• De Aeeendelfier- en Uitgeester dijken bra
ken op 8 plaatsen door, terwijl er terèns groote kelken 
ontstonden, de grootste 300 roet lang en 70 voét diep. 
Door deze opemngen verspreidde de zee zich in volle 
stroomen over het land en bedolf het gehéele zui- 
delgke en oostelgke gedeelte der provincie tot Äoenhorn 
en Hoorn ¿ Groote schade werd daardoor vooral te 
jAeeendelft en Krommenie aangerigt ; op de laatste 
plaats steeg dezelve tot ƒ100,000. De toren te Egmond 
werd door de zee ondermgnd, dóch bleef door de on
dergelegde takkebo8sen nog behouden. Bij den Hel«• 
dembezweek insgelijks een dgk, zoodat hét water tot 
naar en binnen Alkmaar stroomde. Slechts de droog 
gemaakte < meren, de JBeemeter, Schermer, Purmer en 
Wormer, bleven vrg, hoewel het ook aan de ingeze
tenen vele moeite kostte, derzelver dijken staande te 
houden.

In Overijeeel braken onderscheidene dgken door, 
zoodat er eenige streken onder water gezet werden, door 
hetwelk ook Zwolle en Kampen grooten overlast leden, 
hoewel de schade in het geheel gering was. Zwaarder
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werd Friesland geteisterd. Bij Stavoren sloeg de zee 
over de dgken en nam ongeveer 300 voet van bet paal
werk mede weg. Te Harlingen stroomde bet water door 
de straten en rigtte aan de havenwerken groote verwoes* 
tingen aan. Het hevigste werd de noordkust bestookt* 
De dgk van het nieuwe Bildt brak op onderscheidene 
plaatsen door, en bg de sluis werd een huis, benevens 
de schuur, tot op den grond weggespoeid. Fenoerde- 
radeel werd geheel en al overstroomd, in.Dakkum liep 
het water zelfs over de sluis. Te Ntekerk moesten alle 
inwoners, op drie huisgezinnen na, eene schuilplaats io 
de kerk zoeken. In Ooet- en Weet-Dongeradeei kwam 
het water, 's nachts te 3 uren, manshoogte over de dgken 
binnenstorten ; in onderscheidene dorpen spoelden huizen 
weg, de schans Ooetmahom werd voor het grootste ge
deelte vernield en 25 menschen, die op eenea zolder ge- 
vlugt waren, kwamen gezamenlijk om, doordien het huis 
instortte« Erger nog ging bet in Rollummertandy aan 
de Lauwer; op verscheidene plaatsen bezweek deszelfs 
dgk, bij het huis de Luine ontstond eene doorbraak 
van 20 roeden lengte en 50 voet diepte, terwijl de. stroom 
4 aldaar staande huizen wegrukte. In¡ deze provincie 
verdronk een aantal van 150 menschen en eone aan
zienlijke menigte vee.

Nog versch lagen de bewoners van de aangeslijkte 
landen in Groningerland de verwoestingen in bet ge
heugen, welke de Martins-vloed, 31 jaat. vroeger, aldaar 
had aangerigt. De Kersvloed overtrof denzelven echter 
op eene bedroevende wijze: trouwens, .de helft meer 
menschen en vee kwam daarbg om. Thans »evenwel
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was het hoofdzakelgk bet noordwestelijk gedeelte, bet 
Hunzingo-kwartisr, hetwelk de zee zich bij voorkeur tot 
bet doei van haren aanval uitkoos; 1,942 menschen, 6,610 
stuks hoornvee, 1,812 paarden en 13,774 schapen wer
den aldaar hare prooi. De overige gedeelten leden veel 
minder; in het Oldambt kwamen slechts 22 menschen 
om het leven. Over het algemeen steeg het water hoo
ger dan in den vloed van 1686, op vele plaatsen en 
zelfs inde stad Groningen verschilde het eenige voélen* 
Het Hunzingo -  kwartier wás het eerst aan de beurt; 
niets baatten aldaar de dubbele rij dgken, dezelve werden 
overstroomd, op ontelbare plaatsen aan stukken geslagen, 
aanzienlijke gedeelten, te zamenter lengte van 854 roeden, 
tot op den grond weggespoeld en overal diepe gaten in 
derzelver voet gewoeld, in het geheel 69 van aanmerke- 
lijken omvang, op eene lengte van 769 roeden, van slechts 
weinige tot 40 voeten diepte. De vloeddeuren van de 
Schaphalster zijl sprongen onder een vreesselijk gekraak 
open,* waarop het water de Hunze binnenbruiste en zich 
vervolgens over het land verspreidde, zulk eene groote 
menigte teek ‘) medevoerende, dat er zich daarvan voor 
de zeer lange brug tusschen Wintum  en Obergum een 
vaste dam vormde, over welken menschen gingen en 
waarover men zelfs met paarden en wagens zoude heb
ben kunnen rijden. Bedroevend was het schouwspel, dat 
de meeste dorpen aan de kust opleverden. Op de Meeden,

1) Teek noemt men het uitwerpsel, hetwelk de zee bij den 
vloed aan de dijken achterlaat, gewoonlijk meest uit zee
planten bestaande. -
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alwaar de laatstyoorgaande vloed 318 menschen weggen 
raapt had, kwamen thans 208 menschen, 722 stuks 
hoornvee, 193 paarden en. 2,803 schapen om, terwijl 
er bovendien nog 61 huizen ten eenenmaie weggéspoeld 
werden. Te Leeru verdronken 182 menschen, te Klott- 
terburen 178, te Pieterburïn 172, te Eenrum 126 
en zoo in de andere dorpen naar evenredigheid. In het 
Fivelingo-kwartier werden de dgken «insgelijks zwaar 
hcschadigd ; bg de oude sluis te Oterêum spoelde er 
een gat in den dgk, hetwelk later door herhaalde vloe
den aanmerkelijk vergroot'werd; van de kleinere gaten 
zullen wg geen gewag makèn. Delfzijl werd woedend 
door de baren bestookt en geheel overstroomd, én tevens 
een groot gedeelte van den wal in het westen doorge
broken en geslecht: door die opening van de landzijde 
drong de zee de vesting binnen en vulde dezelve op; 
in de woning van den kommandant stond het water ter 
hoogte van 10 voet, alle inwoners moesten naar boven 
vlugten, en in onderscheidene huizen waren groote ope> 
ningen gewaaid. De Kakenbrug, voor de Farmsummer- 
poort, werd bgna geheel verhoest, de ijzeren leuning 
weggeslagen, de jtraafsteenen uit den grond gespoeld, 
de zware biksteenen aan weêrskanten naar beneden ge** 
worpen en bet muurwerk verbrijzeld. Met groote moeite 
gelukte het nog, de waterpoort te behouden j eene der 
zware deuren was reeds verpletterd. In de kerk, alwaar 
het water 8 voet hoog stond, werd alles door elkander 
geworpen. Van de 3 Delfzijlen bezweek de middenste 
voor den aandrang des waters, hetwelk aldaar cepe diepe 
kolk woelde, weshalve men de ruimte dier zgl nader

D ig itiz e d  by K j O O Q l e



1 7 1 7 ) W A T B U V L O B D S H

hand geheel gedempt heeft. De tweede, eerst tóót kor
ten tijd zper hecht gebouwde, Dorpster zijl bood beteren 
weérstaüd, hoewel, echter eene der ebbedeuren uit de 
hengseto geligt werd, zoodat men zich, ter voorkoming 
van grootere schade, genoodzaakt zag, ook de andere 
ebbedeur uit te 'némen, ten welken einde een soldaat, 
met een touw om het lijf en eene plank onder de voe
len, naar beneden gelaten werd} die het gevaarlijk werk 
gelukkig ten uitvoer bragt. Het meeste leden in dit 
gevTést de dorpen ’t Zandt, Godlinzs, Spijk , Bierum 
cnHolwierde, alwaar te zamen 205 menschen omkwa
men, in bet geheele kwartier echter, 311, benevens 3,874 
stoks hoornvee, 1,103 paarden en 6,421 schapen ; terwijl 
ér 535 huizen weggespoeld werden, waaronder 45 alleen 
in Siddehuren¡ niettegenstaande dit dorp diep landwaarts 
in en voor het grootste gedeelte op zandgrond gelegen is. 
In  het- JP^ster-kwartier werden twee groote kolken in 
den dijk gespoeld, eene'ter diepte van 49 voet; hetzelve 
werd geheel'overstroomd, meest van den kant van Rol* 
lumeAand in Friesland, doch onderging overigens, be
halve áán de dijken, geene groote schade, daar er slechts 
één mensch en een weinig vee het leven verloon Gree
ted wárf het verlies aan vee in het Gerecht. * In het 
Oldarnbt werden boofdzakehjk de dgken, .vooral die aan 
dén Dollart i beschadigd ; dezelve werden voer het groot
ste gedeelte t an de kruin beroofd, op eenige plaatsen 
téh ferien ftíale weggeslagen, en tevens vele gáten in 
dërzdlter Iroet gewoeld, het grootste digt bij Finster- 
tètiidy zijhde 47 roeden lang en 25 tot 30 voet diep, 
fed V^^fPbMendórp tWee van minderen ' omvàng, doch
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yan 38 en 42 voel diepte. Midwolder-hamrik leed 
bet zwaarste verlies; een aantal van 13 menscben ver
loor aldaar het leven en 60 buizen werden verwoest.

Eerst . tegen den middag van den 20sten December 
verscheen bet water voor de poorten der stad Gronin
gen, terwijl hetzelve zoo snel aanwiesf dat *s avonds ten 
7 ure alle lage gedeelten overstroomd waren ; men wil, 
dat de stand des waters aldaar 3 voet hooger was, dan 
in den Marlgns-vloed. Weldra waren de omstreken der 
stad in eene bruisende zee herschapen, en de talrijke 
hooibergen en stukken van huizen, welke kwamen aan
drijven, toonden maar al te duidelijk, welk een onheil 
het land getroffen had. Het den meestcn ijver stelden 
de regering en de burgerij alles in het werk, om overal 
hulp te. vedeenen, waar hulp noodig was. In aller ijl 
werden eenige bruggen afgebroken en wegen doorge
stoken, om aan de vaartuigen eenen doorgang naar de 
kanalen te verschaffen. Alle turfschepen en andere vaar
tuigen, zoo vele ais maar voorhanden waren, werden 
in beslag genomen, behoorlijk bemand èn, met levens
middelen . en water voorzien, naar alle kanten uitgezon
den M Vele menschen werden zoodoende aan den dood 
ontrukt, gedeeltelijk zelfs met hunne have en vee naar 
de stad gebragt, alwaar onderscheidene huizen en stallen 
hun tot huisvesting aangewezen werden; velen werden 
ook door de burgers in hunne woningen opgenoïnen. 
Volle 14 dagen lang voer men voort met op deze wgze 
menscben ën vee te redden. , Menigeen, die van bet 
water verschoond bleef, zoude, zonder deze tijdig 
aangebragte hulp , versmacht"1, of door koude verstijfd
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een slagtoffer vao dea dood geworden zijn. In het 
geheel verloor de provincie Groningen 2,276 menschen, 
11,666 stuks hoornvee, 3,200 paarden, 1,306 varkens 
en 21,214 schapen, terwijl er 1,560 huizen verwoest 
en nog veel meer beschadigd werden.

Wij wenden ons thans naar Oost^Friesland> Al* 
daar zag het bedroevend uit. Creen plekje op de aan* 
geslijkte landen bleef van het water verschoond. Rei• 
derland alleen viel een niinder hard lot ten deel. 
Hetzelve werd, wel is waar, overstroomd en de Critzu- 
mer zijl ging verloren, doch de schade was onbeduidend. 
Alleen te Ditzum verdronken twee menschen en eenig 
vee. Ook de zuidelijke helft van het ambt Leer leed 
weinig schade, zwaarder werd het noordelijk gedeelte 
geteisterd, vooral de kerspelen Neermoor en Veenhusen, 
welke 727 stuks hoornvee en 3 menscben verloren. Den 
minsten invloed oefende de watervloed op het Stikhauser 
ambt uit, niettegenstaande hetzelve door de in de Eeras 
nitwaterende Leda en Jumme gemeenschap met de zee 
beeft. Sfechts hooger op werden bijna alle dgken met 
den grond gelgk gemaakt, doch dezelve waren aldaar 
ten dien tijde ook nog zoo zwak, dat zij slechts de 
hoogte van 2, 3 tot 4 voet bereikten. Erger waren de 
verwoestingen, welke in de heerlijkheden Oldersum en 
Petkum aan de Eems aangerigt werden. Te Petkum 
werd de woning van den ambtman, met al het daarin 
aanwezige schoone huisgeraad geheel en al weggespoeld 
en in het dorp zelf verloren 14 menschen het leven.

Zwaar werd de stad Etnden geteisterd. Met uit
zondering van de groote dgkstraat, welke vóór eeowen

14
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een dgk geweest was, en het hoogste gedeelte tan de 
burgstraat, was de geheele stad overstroomd, zoodanig 
dat de meeste huizen 3 tot d toet en sommigen nog 
dieper in bet water stonden. Ook de Nieu*c*tad liep 
geheel onder, en daar zulks ten 2 me des nachts on
verwachts en 'plotseling plaats greep, heerschte hier groote 
nood; velèn, die in de kelderkeukens en lage vertrek
ken sliepen, traden, door het gedruisch van het eerst 
binnendringende water gewekt, uit het bed in hetzelve 
en ontkwamen ter naaüwernood aan het gevaar van te 
verdrinken. Outhov zelf kwám in gróót levensgevaar; 
hij werd nog tijdig genoeg door de buren gewekt, doch 
moest, even ais zijne vrouw en dienstmeid, van bet bed 
/stappende, door het water waden. Het gelukte hem 
nog het vuur en eenig beddegoed te redden, Ná ver- 

"loop van een kwartier uurs stond het water reeds 5 
voet hoog in de keuken; een stuk van den muur be
zweek, waardoor hÿ oogenblikkelijk tot aan het lijf toe 
in bet water kwam te staan, en toen er onmiddellijk 
daarop nog een binnenmuur instortte, werd hij door 
den stroom bijna overweldigd en in den kelder gespoeld; 
bet gelukte hem echter nog bet gevaar te ontkomen en 
zijn studeervertrek te bereiken, alwaar gelukkig drooge 
kleéren voorbanden waren en vuur konde worden aan
gelegd. Zijn5 buurman, die geheel doornat de vlugt 
op den zolder nam, ging het zoo goed niet af ; hij moest 
het daar zonder vuur en licht uitharden, terwijl zgne 
vrouw en dienstmaagd zich in eene andere kamer red- 
deden en eerst den volgenden middag bjj hem kwamen 
en tevens vuur en levensmiddelen van eenen nabuur
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kregen; niet vóór den vierden dag echter* nadat het wa
ter weder was afgeloopen, konden zÿ hun toevlugfsoord 
verlaten. Vele anderen geraakten in nog grooteren nood; 
jntnsschen verdronk er sfechts één man* en eene vrouw 
werd onder hare instortende woning gedood. Velen 
ontkwamen sleehts daardoor aan den dood* dat zij met 
de uiterste krachtsinspanning* door dé planken heen* op 
den zólder geraakten. Eene weduwe en haar zoon gin
gen naar achteren om naar een luik te zien ; naauwelijks 

'aangekomen* stortten zij met den achtergevel in de achter 
het huis aanwezige sloot ; de zoon dreef naar de oosters ■ 
straat ; de moeder grijpt eene tobbe aan* drijft daarmede 
doer of over onderscheidene bruggen en komt eindelijk 
híj de Pannewerf wéér aan wal* waar eene vrouw* haar , 
roepen om hulp vernemende* in duisteren de hand uitstak 
en haar naar zich toe trok. De stad zelve leed zware 
schade: vele straten waren opgespoeld; de Iangebrug* 
met het daarop staande wachthuis* dreef van hare palen 
weg; een gedeelte van den stadsmuur aan dén water
kant stortte in ; de Boltenpoortsbrug werd vernield* ais 
ook de brug voor de Boltenpoort, anderen beschadigd* 
en op onderscheidene plaatsen kuilen in destraten ge
spoeld* vooral hij de oosterpijp en de vleeschhal. Zeer 
aanmerkelijk was de schade aan publieke en afzonderlijke 
gebouwen* en grooter nog die aan huisgeraad en koop
waren teegebragt. Op den derden dag nog voer men 
met booten over de straten; vele inwoners moesten tot 
zoo lang op de bovenkamers en zolders vertoeven* in 
het eerst zonder vuur en licht* velen zelfs zónder voed
sel. Het vee werd op den wal gedreven* doch er

IA*'
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kwamen nog 174 stuks om, daar bet water zich zoo 
spoedig verhief. ^ Oneindig droeviger nog zag bet er 
in bet ambt Emden uit« Vreesselijk werden deszelfs 
dgken geteisterd. Yan den dgk van den Beneden-Eems, 
3,743Vs roeden (van 20 voet) lang, in 10 kwartieren 
verdeeld, waren het tweede en tiende met den grond 
gelijk; in bet eerste, digt bg Emden% spoelde eene kolk, 
100 roeden lang, 33 Vs roeden breed en in bet midden 
tot 80 voet diep ‘) ; in bet 7de en 8ste kwartier spoel
den mede twee kleinere, en buitendien nog onderscheidene 
gaten. De Larrelter zgl kwam in gróót gevaar, daar 
er naast dezelve eene opening ontstond. Alle dorpen 
stonden onder water. In Hinte verhief hetzelve zich tot 
aan de pilaren der hoog staande kerk; terwijl bet te 
Larrelt 1 vt. hoog door de kerk stroomde. Het huis 
bij den zaagmolen nabij Emden werd, met 6 menschen 
eu alles wat daarin was, weggespoeld; verscheidene 
andere alleen en op vlakken grond staande huizen 
werden geheel of ten deele vernield. Te Uphueen ge* 
raakte een buis, toen de bewoners daaruit gered waren, 
in brand en brandde tot op het water af; dit leverde 
van Emden9s wallen een verschrikkelijk schoon schouw
spel op: vuur en water ais bet ware in elkander ver
smolten. Te Wiebdeum, digt aan den dgk gelegen, 
verloren 14, en in het kleine Betteweer 18 menschen 
bet leven. In het geheel was het verlies aan menscben, 
vee en huizen niet groot, dewijl de dorpen alle op hoog
ten (Warfen, terpen) staan en zoodoende slechts tot eene

1) Volgens eene oude, dadelijk na de overstroomiog opge- 
maakte kaart.
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geringe hoogte overstroomd werden ; de schade trof bijna 
alleen de op zich zelven op vlakken grond of lage hoogten 
staande huizen, van welke verscheidene verwoest en al 
de overigen zwaar beschadigd werden. Te Süderhusen 
kwam een zeeschip van Greetsiel aan drijven, hetwelk 
naderhand neg. behouden door de groote kolk bg Emden 
teruggevoerd werd. In het ambt Greetsiel had vooral 
het vlek van dien naam veel te lijden ; aldaär werden 
18 huizen door den stroom geheel en al weggespoeldy 
benevens 48 menschen. Acht der buizen, welke binnen 
de zgl stonden, werden door een uit elkander gegaan 
houtvlot verbrijzeld ; akelig drong het noodgeschrei der 
bewoners tot de overige huizen door, doch niemand 
was in staat te helpen. Nog beklagenswaardiger lot 
trof den schoonen polder Schoonoord. Van de 8 boe
renplaatsen aldaar, waren 2 met menschen, vee en alles, 
op. 3 paarden na, verdwenen, 2 anderen en 3 op eene . 
hoogte staande huizen in puinhoopen veranderd, 5 zeer 
zwaar beschadigd, alsmede het vierde huis van de hoogte; 
terwijl er 10 menschen, 80 paarden en 79 stuks hoorn
vee omkwamen ; slechts 13 stuks hoornvee en 43 paar» 
den behielden het leven. Wirdumerneuland, ofschoon 
deszelfs dgken geheel waren weggeslagen, verloor daarw 
entegen niet één stok vee, zelfs geen schaap, even 
min ais Aland , waar toch bet water in en aan de 
gebouwen aanmerkelijke verwoestingen aanrigtte. Een 
huis te Wirdum  dreef met 5 menschen geheel naar 
het veen achter Ochtelbur, alwaar het ineen stortte. 
Eene nieuwe boerenplaats bg Campen ’), welker muren v
1) Vermoedelijk Rusthoven, alwaar, volgens de opgaven,
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emgespoeld waren, verleçr bgna al bet vee. De bijbel 
Yan den eigenaar dreef naar het een nnr van dáár ge
legen dorp Twiatlum, aan het huis Yan zijnen zwager. 
De d$ken werden sterk beschadigd, overal de kruin 
a%eslagen en A kolken gespoeld, benevens 2 kolken in 
den dgk van Schoonoord, behalve eene menigte tot aan 
den voet des dijks loopende gaten. De buitenvleugel 
van de Greetmer zijl stortte in ; deEleumer zijl verloor 
de voorsluis en alle deuren, welke verbrijzeld of on
bruikbaar werden gemaakt.

Het ambt Aurtch, hetwelk grootstendeels den hoog* 
sten grond in de provincie bezit, heeft in bet westen 
en zuidwesten, alwaar het aan de beide zoo even ge
noemde ambten grenst, ook den laagsten bodem. Deze 
streken kwamen in groot gevaar. Yan de kerk le 
Forlitz werd een muur weggeslagen, terwijl de pastorij 
en twee huizen instortten, waarbij het vee en alle have 
mede verloren ging. Te Bedekaspel kwam de helft 
der paarden en twee derde van het rundvee om; de 
meeste huizen waren beschadigd, en ter naauwernood 
ontkwam de predikant ín zgne onderkleêren bet gevaar 
naar JViebeUbur. Nog erger lot viel Blaukirchen ten 
deel; van 15 gebouwen bleven slechts 2 onbeschadigd, 
en 2 gingen geheel en al ten gronde. De helft van 
het rundvee verdronk, benevens 8 menscfaen. Hét ergst 
was er de Rispeter Hamrihaan; een huis aldaar stortte

van al het vee, groot en klein, slechts 6 paarden vaR 
18 overig bleven; o f anders Buechhaus, hetwelk zelfs 
maar één enkel stuk rundvee behield.
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in, terwijl de overige 18 allen sterk waren besehadigd; 
ran 71 paarden werden niet meer dan 10, en van het 
randTee, ten getale ran 263, werd niet een enkel stuk 
gered. Te Riepe, hoewel op oenen matig hoogen zand* 
rug liggènde, verdronk schier lU ran het rundvee en 
12 paarden ; 52 huizen werden zwaar beschadigd. Och- 
telbuK, Banhstede en Barstede verloren insgelijks veel 
vee, vooral het laatste; Riepe ook 19 menschen. De 
predikant dier plaats, met zijne vrouw op den zolder 
gevlugt, moest aldaar twee dagen vertoeven. Zelfe op 
het diep landwaarts in liggende Luhbersfehn eu het 
ffiillnerfehn, welke geheel en al door het water over
dekt werden, kwamen 7 mensehen, 20 paarden en 194 
stuks rundvee om, terwgl er slechts 50 stuks van het 
laatste en 14 paarden in bet leven bleven; in bet ker
spel Hatshausen en Ayenwolde zelfs niet meer dan 10 
vao 123; terwgl aldaar 284 stuks rundvee omkwamen 
en 56 behouden bleven. Groszefehu leed naar even
redigheid dezelfde schade. Ook Brockmerland leed 
groot verlies aan mensehen, vee en have, vooral in de 
lage streken bg het groote meer; het water drong door 
tot in de laagten van Fahne m  Walle, een half uor 
ten westen van Aurich. Eeae groote menigte timmer- 
hout, brokken van huizen, huisgeraad en afckergereed- 
schap, benevens lijken van mensehen en vee kwam bg 
de hooge zand- en veenstreken van dit ambt aanspoelen, 
bg Bagband l) in zulke hoeveelheid, dat er bgna geen

1) Het is welligt eeae drukfout, waaneer Ouihof en Wiarda 
aanvoeren, dat dit dorp groote schade leed; de opgaven
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doorkomen aan was. Bij Timmel kwamen vele door 
bet water losgeraakte groote stukken veen eu heide* 
grond aandrijven, waarin eene menigte adders gevlugt 
waren, welke door hare aankomst en sissen den inwoners 
grooten schrik aanjoegen, doch, zonder schade te doen, 
op het spoedigste in gaten, huizen en op het veld ver* 
d wenen. Bij Aijenwolde kwamen 6 veenakkers f met 
rogge bezaaid, aandrijven; dergelijke voorbeelden van op* 
geligte en \veggespoeJde akkers waren er meer; zoo kwam 
er niet ver van Neermoor 2 deimatten marschland aan
drijven; bij JVeet er holt r in het ambt Eeene, geraakte 
zelfs 5 deimatten (2000 vierk. roeden) veenachtig land, 
ter dikte van 3 tot 4 voet, Ios en dreef weg.

Een zware slag trof het kleine ambt Norden. Yan 
de vele schoone, min hoog staande boerenhuizen waren 
80 in puinboopen veranderd, terwgl er bij na 300 menr  
sehen bet leven verloren. Eene onbeschrijfelijke me
nigte koorn en hooi ging verloren. Allerlei r soort van 
meubelen en gereedschappen dobberde óp de in eene 
zee verkeerde velden rond. Verscheidene huizen met 
mensehen, vee en alles dreven weg en gingen daarna 
uit .een. Be dgken leverden eenen bedroevenden aan
blik op. Die voor de Westermarsch was bgna geheel 
vernield: er werden 6 groote kolken gespoeld, 4 der- 
zelven in de nabijheid van het dorpje 1 tzing dor f, waar
van de grootste 42 voet diep en 30 roeden wijd was.

zeggen daarvan niets. Hetzelve ligt ook op een’ zeer 
hoogen zandgrond; alleen de laagliggende weilanden, 
welke zich tot bijna aan bet. dorp uitstrekken, Hepen 
onder water.
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De eene vleugel van de Norder buitenfeluis werd voor 
een gedeelte weggeslagen. De atad Norden liep groot- 
sténdeels onder water ; op een gedeelte van den nieuwen 
weg (de hoofdstraat) voer men met booten ; in de ba- 
ringstraat stonden eenige lage huizen tot aan bet dak 
in 9t water; in de Uffenstraat, de zijlstraat en bg de 
burggracht steeg hetzelve lv» voet boog in de buizen. 
Het noordelijk en noordwestelgk gedeelte alleen, op boo- 
geren zandgrond staande, bleef verschoond. — Beklagens
waardig was bet lot van het ambt Berum. De dgken 
waren meest verwoest, vooral in de Oostermarsch, vele 
plaatsen op 20, 30 roeden lengte met het maaiveld ]) 
gelgk. Op Neezmerziel alleen stortten 50 buizen in 
en bgna 150 mensehen werden door de zee verzwolgen. 
In bet, tot de heerlijkheid Lütetsburg behoorende dorpje 
JBargerbur bleef naauwelijks een enkel huis staan. Het 
water steeg zoo hoog, dat zelfs Hage, op eenen tamelijk 
hoogen zándgrond liggende, onder liep. De ambtman 
KETTLE& redde ter naauwernood zgne kinderton. Hij 
nam met zijn huisgezin de vlugt op den zolder, waar 
zg, doordien bet licht door de onvoorzigtigbeid der meid 
was uitgegaan, in bet duister, naakt en bloot, in aan
houdenden doodsangst moesten verblijven, tot dat er den 
volgenden nadenmiddag hulp kwam. Hg verloor zgne 
beide koegen en veel huisgeraad. Zelfs bet hoogliggende 
bouwland en het Berumer woud stonden onder water,

1) 'Wanneer een dijk.tot op de laagte van den naast lig- 
genden grond is weggespoeld, dan zegt men: »híj is aan 
het maailand (Mähfelde [Maifeld]) gelijk gewordeif’.
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hetwelk zich tot aan bet booge veen verspreidde, der
waarts, gelgk overal, b§ Hage, Arle enz. ontelbare 
lijken, dood vee, huisgeraad, koren- en stroobergen im 
menigte aanspoelende.

Het Esener ambt leed nog bet meest van alto« 
Een aantal van 842 mensehen, daaronder 284 in bet 
kerspel ,JVerdum% verdronken gedurende dien verschrik* 
kelgken nacht; terwgl 285 buizen instorteden. Boven 
alle beschrijving vreesselijk woedde de zee in de schier 
onmiddellijk aan elkander grenzende vlekken Dornumer- 
en W esteraceumer-eieL. Yan de meeste buizen aldaar 
bleef geen spoor achter; bgna alle inwoners kwamen 
om. Te JVeêleraccumertiel, onder het ambt Esen* be~ 
hoerende, bespeurde men na den vloed van 51 huizen de 
standplaatsen alleen ; 23 boden bet . oog niets dan jwin- 
hoopen aan, 3 slechts waren staande gebleven, en 208 
mensehen verdronken ; terwgl men wil, dat te Dornu
mersiel het aantal niet minder zal zijn geweest. Er 
werd eep schip over den dgk van den nabg lig- 
genden Dornumer greede geworpen, hetzelve rukte 
in zgne vaart het. onderste gedeelte van een huis weg 
en strandde bg Fulkum. Een ander schip zeilde eene 
dl hoog over den dgk en geraakte digt bij Eemo 
vast, waar hetzelve naderhand gesloopt moest wor
den. De dijken waren in eeaen jammerlijken toe
stand; -  kruinstortingen, afspoelingen aan den binnen^ 
en buitenkant zonder tai; in dezelven waren, die van 
het ambt JVitmund daaronder begrepen, 54 doorbra
ken en 0 kolken, waaronder 4 groote, van welke eene 
in den IVerdumer bouldgk, 300 voet wgd en 30 voet
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diep Was. -  Hinder ongelukkig liep het voor bet 
Ambt JVitmund af. Alleen het kerspel Funnis, 
toen let tijd met deszetfs greede den kastrand uit-* 
makende, trof een zwaar lot: hetzelve verloor 248 
mensehen, 137 paarden en 442 stuks rundvee; ver
volgens Berdum , alwaar 113 mensehen , 92 'paarden 
en 298 stuks rundvee omkwamen; terwgl B  ut for de 17 
mensehen, doeh de overige dorpen slechts eenig vee 
verloren. Van den dgk waren 168 roeden met den 
grond gelijk ; 145 V2 roeden geheel ais doorhoord, en 
6, hoewel niet groote, kolken ontstaan. Te Butforde 
hield de leeraar juist zgne morgenpredikatie, toen het 
geroep klonk: d bet water is daarP’ Alles ijlde uit de 
kerk, doéh de meesten konden reeds hunne woningen 
niet meer bereiken. Bg JVitmund vertoonde zich het 
water eerst des morgens na 6 uur, hetzelve vulde de 
slotgracht aan, steeg bg de brug over het diep, zoo 
boog, dat het niet meer doorstroomen konde, stond bif 
de herberg 2 voet en 8 duim hoog, en over
stroomde een gedeelte van de potstraat. Een schip van 
60 lasten zeilde in volle lading over de dgken heen, doch 
bleef ten laatste op den dgk bij Berdum zitten. In 
bet Friedeburger ambt eh de heerlijkheid Goden* 
kwam bet water Van den kant van de Jade, vooral na 
de doorbraak van den Kötteritzer greede en van dea* 
lëlfè ouden dgk, het land 6  tot 7 voet hoog bedekkende. 
Hét vlek Neustadtgödens stond 3 tot 5 voet diep 
onder water, waardoor vele koopwaren bedierven* Op 
bet loeier Gfrashaus red deden de mensehen zich op 
bet boot en stroo, waarop zÿ ook hunne koegen brag*
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ten, terwijl het jongvee «verdronk ; de paarden, ten ge** 
tale van 22, stonden tot aan den 26sten December in 
bet water, toen hel gelukte dezclven insgelijks op het 
hooi te brengen, hoewel een paar dagen daarna, toe» 
men ze afhaalde, 6 derzelven in het Etzeler diep om** 
kwamen, doordien zij in de koppeltouwen verward ge* 
raakten. Op de groote plaats, het Hprsler Grashaus, 
bleef al het vee behouden, terwijl ook de plaats zelve, 
wegens hare hoogc standplaats, niets door het water leed.

Ook de eilanden bleven niet verschoond. Op Bor
kum werden de dijken en duinen beschadigd en een 
huis werd door de golven omverre gespoeld; overigens 
greep aldaar geenë schade van eenige beteekenis plaats. 
Veel erger Jiep bet af voor Jitml, vooral voor deszelfs 
westelijk gedeelte: niet een van de 18 huizen aldaar 
bleef onbeschadigd; 9 werden weggespoeld, waaronder v 
5 met al de menschen, veé en huisgeraad, één man 
Slechts gelukte bet zich te redden. .Van de kerk aldaar 
werd de eene gevel omvergespoeld, de overige muren 
op twee plaatsen ondermijnd. 28 menschen kwamen 
om, aan vee: 3 paarden, 21 koeijen en 68 schapen; de 
9beschadigde huizen w^ren bijnaniet anders dan een puin
hoop. Het dorp op het oosteinde daarentegen leed geene 
schade. De noordkant van het eiland verloor veel van 
de duinen, op vier plaatsen brak de zee dwars door 
het eiland heen, op de eene plaats zoo diep, dat de 
gewone vloed daarover liep. Een Engelsch oorlogschip 
van 42 stukken zonk op den 28 December in de Eems, 
de kapitein had zich vporaf met 18 man op Borkum 
gered en 19 man kwamen met het verdek op Juist
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aandrijven, doch overigens ontging geen van de bemanning, 
200 in getal 9 den dood. Op Norderney bleven slechts 
de pastorg en eenige weinige huizen droog; 2 huizen 
werden tot op 'den grond .verwoest, 15 zoo zwaar be
schadigd , dat zg niet meer bewoond konden worden, 
verscheidene visschers-schuiten werden verbrgzeld eu 
eenig rundvee verdronk. De duinen aan de westzijde 
verloren aanmerkelijk, ais ook die op £altrumf waar 
tevens het weideland bedorven, doch overigens geene 
schade toegebragt werd. Op Langeroog evenwel werd 
de kerk vroor het grootste gedeelte vernield en kon uit 
onvermogen der inwoners niet herbouwd worden, wes
halve dat eiland daarna met het kerspel Esene werd 
vereenigd *).

De bier volgende tabel bevat een overzigt van het 
verlies aan menschen, vee en huizen in Oost-Fries- 
landé Dezelve is volgens dé officiële (amtlichen) opga
ven ontworpen, naardien spoedig na de overstrooming 
het verlies huis voor huis is opgenomen ; zij zijn evenwel 
niet volledig, daar de opgaven van het toenmaals tot het 
ambt Emden behoorende Neder-Reiderland ontbreken,

i) Outhof, 641-689. H arkenroth, Kersvloed, 141-178. R a 
vin g  a  9 159. Emder Ki on ijk. Cram er von Baum garten, 
Kersvloed. Funk, Ostfr. Chronik, VIII. 93-112. ♦Heckel, 
Wasserfluthen, 24-51. W ia rd a , Ostfr. Gesch. VII. 7. 
ti. f. Ü terich  (Rector te Witmund), Denkmal d. Gerech- 
tigk. und Güte Gottes in der hohen Christnachtsfluth n. 
s. w. (in bandschrift, op liet archief te Áurich voor
handen. Dit kleine geschrift bevat slechts weinig, dat 
ter zake dient). Archief-acten.
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çn bet. getal der ia bet ambt beschadigde bai»
tea niet is aangeteekend, omdat, zoo ais bet io bet 
daartoe betrekkelijke ambtsberigt beet, dan bjjna alle 
buizen moesten worden opgegeven , dewijl er naauwe- 
lijks een enkel bnis in bet gebeele ambt onbeschadigd 
is gebleven. Ook bij bet ambt Leer is slechts van 
enkele streken bet getal huizen, welke schade hadden 
geleden, opgegeven; bij de meesten beet bet: »eenige 
buizen,’’ bij Vollen,»vele buizen beschadigd, weini
gen goed gebleven. ”  Overigens ontbreken de opgaven 
van de Heerlijkheden, welke derhalve uit de door r m  
medegedeelde opgave overgenomen zgn ').

I) Chronik, V ilt. 113 »117. zal uit dezelfde officiële
(amtliche) opgaven geput hebben, zijne getallen althans 
stemmen daarmede grootendeels overeen. Eenige opgaven 
evenwel zijn onjuist, zoo ais het getal der in het ambt 
Norden beschadigde huizen, dat verre over 4Q beloopt» 
Op Borkum laat hij 18 huizen beschadigd zijn, hetwelk 
niet naauwkeurig is; terwijl daarentegen de op Juist be« 
schadigde huizen zijn weggelaten. Het verlies op bet 
eiland Nesserland veroorzaakt, heeft hij dubbel .opgege
ven, doordien hetzelve zich in de opgave van bet ambt 
Einden, met uitzondering der schapen, reeds bevindt« 
Wiarda heeft áe tabel van Funk onveranderd overgeno- 
mena).

o) Ostfr» Gesch. VIL 18.
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Ambt L eer. westk. der
ïfflW • • • • « . . i 65 2 5 1

9 Leer, oostk. d er
E em s .................... l í 94 5 127 811 30 2

9 Stickhausen . . • 22
» Emden............... 34 59 53 85 419 519 27

Stad Einden............ ..... 2 2 174
Ambt Pewsum ............ 8 36 9 26 63 144 9

• Greetsiel % .  .  •  • 68 115 112 118 275 271 47
9 Aurich. . •  •  •  . 93 321 92 404 2013 184 52
9 Horden. .  » •  •  . 92 310 277 695 388 97
9 B er um . . . . . . 190 179 585 389 1483 657 207
1 Esens . . . . . . 235 427 842 348 1574 293 305
9 TFtfmtmd .  •  « • 86 325 373 251 855 l i i 206
9 Friedeburg • • • 24 2 1 71 30

Heerlijkheid Oldersum 2 4 1 83 318 60 2 0
9 Borsum . . . . . 6 6 2 63 25 6
9 €7jp- ti. Wolthusen 2 3 5 8 57
9 Petkum. .  . . .  . 5 14 30 60
9 R isu m ...................... .....  ’ 3 17 13 4 5 39
9 • J enne I t . . . . . . 2
9 Lütetsburg .  • • 23 91 60 32 146 1 0 14
9. Dornum .  . . .  . 67 2 0 262 40 219 94 24
9 Gödens. .  . . .  . 2 30 8 61 394 20 42

930 1824 2752 2308 9700 2845 1091

Bovendien zoude op bevel der regering ook het 
«verlies aan koren, boter eo kaas worden opgenomen, 
hetwelk echtèr alleen in de ambten Leer, Greetsiel, 
Pewsum, Esens y ffitm und , Friedeburg en Berum, 
in het laatste met uitzondering van de Neszmer voogdij, 
is geschied. In deze ambten beliep bet opgegeven ver* 
lies bijna 31,000 ton koren van allerlei soort, 4714/I6 
ton boter, 3727 ft en 65 stuks kaas; doch zulks zal 
welligt niet juist zijn. Het getal der geheet verwoeste 
beewmpi&ataen of boeven stond tegen dat der arbei-
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dershuisjes m verhouding van 1 tot 8 V8, die der be
schadigden vari 7 tot 8.

Zwaarder nog werden de heerlijkheden Jever en 
Kniphausen bezocht. De dijken lagen meest omverrej 
onderscheidene gedeelten, vooral in de kerspelen W iar
den, St. Joost en Pakens, waren voor het grootste ge
deelte of geheel tot op den grond weggeslageri*; terwijl 
er vele kolken of brenken ontstonden, bij den Carlsecker 
greede 4n van 15 tot 20 voet diepte. De Schillinger 
dijk was vooral erg beschadigd ; dezelve leverde naau- 
welijks iets meer dan een’ hoop ruïnen op, en er wa
ren 4 groote breuken gespoeld van 9 tot 22 voet diepte, 
de grootste van 247 voet breedte. Bij den St. Jooster 
zijl waren 2 dergelijkè kolken ontstaan van 20 voet diepte. 
De Crildumer zijl geraakte in groot gevaar, dewijl de 
bodem onder wegspoelde en er eene kolk. ontstond ter 
diepte van 22 voet, zopdat de zijl aan den noordkant 
8 duim neerzakte. Tusschen de Rüstringer• en Marien- 
zijl was de dgk op vele plaatsen tot aan het maaiveld 
(Maifeld) weggeslagen, en tevens eene kolk van 300 
voet breedte en 18 voet diepte gewoeld. De Marien-iv¡(, 
slechts door een’ kaaidijk van 5 tot 6 voet gedekt, werd 
door de baren geheel vernield, en eenige daarbg staande 
huizen mede in de kolk gerukt. Green kerspel op de 
Marsch bleef zonder verlies. Het meeste hadden Min
sen en Hiende te lijden, daar het eerste 255, het laat
ste 295 menschen verloor : vervolgens Heppens, hetwelk 
er 128 menscheri, het vierde gedeelte zijner bevolking, 
hg inschoot. Sande verloor 122, Hohenkirchen 100, 
Sengwarden in de heerlijkheid Kniphausen 200, Fed-
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d er warden 14Ö eil Accum 25 menschen. Slechts in 
een enkel, doch ook klein marsch-kerspel, IVestrum, 
kwam niemand om bet leven. Velen reddeden zich in 
de kerken, welke, met uitzondering alleen van die te 
Beppens, van het water verschoond bleven.. De stad 
Jever, aan den rand des zandgronds gelegen, bleef ins« 
gelijks vrij, hoewel het water tot aan den voet der hoogte 
kwam. Des ochtends zag men rondom de stad overal 
de zee golven, zag doode menschen aandrgven, huisge- 
raad, balken en derg. 's Namiddags dreef er een man 
uit Medems op een stuk hout aan, hebbende zgn kind 
in eenen emmet bij zich, dat onderweg verkleumd was• 
van hem kreeg men het eerst, en spoedig daarop nader 
berigt door eenen knecht en- eene meid, die heel van 
Altharlingersiel, in Oost «Friesland, op een’ hoopboonen- 
stroo aanlandden. De schade in de heerlijkheid Jever 

.werd op f 1,005,944 -00 begroot. Het verlies bedroeg:
san mensch, paard, (loornv. schap. vark. huiz.

In JVangerland f 613 261 1253 571 357 121
» Oestringen . . 102 65 454 264 102 12
» Rustringen . • 560 120 1189 503 222 129

te zamen 1275 455 2896 1338 681 262
en in de heerlijk«
heid Kniphausen 374 101 1019 461 324 186,

Oldenburg had ook groot verlies te betreuren, doch 
in zeer verschillenden graad. Zijne Marsch werd tot aan 
de stad Oldenburg geheel en al overstroomd. Aan de 
EUenserdammer zijl werd zware schade toegebragt, 
twee gebindten van de buitenzÿl gingen verloren en alle

15
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aarde werd weggespoeld. De nieuwe dijk van den Kötte- 
riteer-grecde werd tot op het maaiveld weggeslagen; 
de bewoiiet van de aldaar staande plaats verloor 23 
paarden eh 50 stuks rundvee, en hield slechts een enkel 
paard over. Daarop wierp de zee den ouden dgk achter 
den greede omverre en verspreidde zich over de westelgke 
marsch lauden tot aan Godens en Friedeburg In de 
Jader-voogdg ontstonden 7 kolken, doch van niet meer 
dan 12 voet diepte. De groote, meer dan 100 jaren 
oude, Schweiburger braak werd tevens vergroot. In 
de heerigkheid Varel verdronken 11, ín het kerspel 
Seefeld 50, en in Schwei 3 menschen, terwijl overigens 
het verlies in de streken aan de Jade niet beduidend 
was; doch des te harder lot trof Butjadingerland. 
Langwarden en Stolham werden schier verwoest. In 
het eerste dorp dreven 73 huizen en eene school weg, 
121 lagen in puin en 260 menschen' verdronken. Ver
schrikkelijk woedde de zee in Stolham: 582 menschen 
kwamen om het leven, én meer dan 2,000 stuks vee, 
110 huizen, benevens 3 scholen werden weggespoeld. 
De ambtsvoogd julius kwám in bet uiterste gevaar, een 
balk behield hem nog, doch al zijne goederen dreven 
weg, ter waarde van f 10,800-00. Zwaar werd Eck~ 
warden geteisterd ; hetzelve verloor 275 menschen, meer 
dan 1,200 stuks vee en 147 huizen ; Tossens 115 men» 
sehen, en bet, door vroegere aanzienlijke landveiiiézen 
zeer verkleinde kerspel fVaddens 185 menscben en veel 
land, hetwelk naderhand buitengedijkt werd. De pre» 
dikant dier plaats redde zich met groote moeite, inëL 
vrouw en 5 kinders, tot aan de armen in het water
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\ wadende, naar boven, doch moest dáár 4 dágén vertoe
ven, tot dat allen werden afgehaald. Burhave verloor 
142 inwoners ; Blexen 262, terwijl de leer hoog staande 
kerk alhier, de einigste was, waarin gedurende de feest
dagen gepredikt konde worden. Te Aten* , waar 43 
menschen omkwamen, geraakte de predikant in h e t, 
uiterste levensgevaar; gedurende 6 uren moest hij, tot 
aan bet lgf toe in het water staande, op eene bedstede Ver« 
toeven; eindelijk evenwel gelukte het hem lich nog te red
den, ais ook zijnen zoon, doch zijne vrouw, benevens Skin- 
deren en 83jarige moeder vonden in het water hun graf. 
In de voogdg Able hau sen telde men 442 lijken. -  
Zoo verloor dit, slechts ongeveer 3 V2 vierk. mijlen groote, 
distrikt 2,306 menschen, het vierde gedeelte van des- 
zelfs beyolking, 639 huizen, -  daaronder 8 scholen beP- 
grepen, -  die wegdreven, en vervolgens, met uitzonde
ring der kerspelen Blexen, Ateto* en Abbehaueen, meer 
dan 4,230 stuks paarden en hoornvee De dijken wa
ren in eenen ontzettenden toestand; overal lange ge
deelten geslecht en vele, gedeeltelijk diepe, kolken 
gespoeld. Álle zijlen | op eene na, waren vernield of 
onbruikbaar gemaakt. Onberekenbaar was daarbij het 
verlies aan huisraad en akkergereedschap, koren, enzv.,

1 in een woord, geen ander distrikt leed zoo vele schade 
ais dit. Doch ook de 4 overige marsch-voogdijen bleven 
niet verschoond : E  sem ham verloor 76, de overige ker- 
pelen evenwel slechts weinige menschen. Yan de El*- 
flether zijl bleef de voorzgl alleen staan. Bij d e Bam* 
flether zijl spoelde alle aarde weg, zoodat dezelve ge
heel bloot stond ; de Eckflether zijl ging geheel verloren.

15*

D ig itiz e d  by



228 G B S C H I I D E H I S  D E R (1717

De dijken aan den zuidkant der Hunte werden overal 
aan stukken geslagen, op vier plaatsen grepen groote 
kruinstortingen plaats, en er ontstond eene groote braak. 
-  In betgeheel smolt Oldenburg bij dezen vloed 2,471 
menschen en 4,228 stuks paarden en hoornvee in ; ter- 
wijl er 943'hqizen en 6 scholen weggespoeld of zwaar 
beschadigd werden.

Zelfs lot boven Bremen drong het water door en 
overstroomde het ambt Thedinghausen en andere strek
ken in den omtrek. De oostelijke Wezer-oever, van 
Bremen tot aan de Geest, was insgelijks overstroomd; 
terwijl ook de dijken zwaar werden beschadigd, vooral 
in Osterstade, alwaar de sluizen te Aschwarden en 
Ossenwarden verloren gingen, en daardoor aanzienlijke 
schade veroorzaakten. Twee jaren lang bleef het land 
voor de zee open liggen, die hetzelve bij eiken spring
vloed onderzette. De dijken en sluizen van het Land 
Würden werden iusgelijks sterk beschadigd, derzelver her
stelling kwam op ƒ71,359-20 te staan. Daarenboven 
verloor dit kleine land: 39 paarden, 94 stuks hoornvee, 
43 varkens en 17 schapen ; terwijl 106 huizen ten deele 
zwaar beschadigd, ten deele verwoest waren en een huis 
geheel was weggedreven. De ovevblÿfselen der vesting 
Carlstadt aan de Geest werdén ten eenen male vernield. 
Een hard lot viël het Land Wursten ten deele. Deszelfs 
dijken, ofschoon ten dien tijde dçhechtsten van allen, heb
bende van onderen eene breedte van 130 voet, eene hoogte 
van 24 tot 25 voet en zulk eene breede kruin, dat twee 
wagens naast elkander op dezelve konden rijden, werden 
verschrikkelijk geteisterd, op verscheidene honderd roeden

D ig itiz e d  by G o o d i e



1717) W A T B B V L 0 B D B 9 229

lengte zelfs zoo geheel eu al vernietigd, dat er geen spoor 
van dezelven meer te zien was. Ér ging een schip 
over den dijk heen en dreef diep landwaarts in. Men 
wil, dat er bijna honderd huizen, met menschen, vee 
en alle have * weggespoeld zgn, en dat het aantal 
omgekomene menschen van 400 tot 600 bedragen 
hebbe.

Meer nog had het Hamborgscbe ambt Ritzebüttel > 
aan den mond der Elbe, van de opgeruide zee door te 
staan. In het kerspel Grode, waar het water tusschen 

' 4 en 5 uur des morgens binnendrong, stond hetzelve 
27-2 voet hoog in de kerk; 107 menschen kwamen om: 
te Neuefeld bleven slechts twee huizen geheel en een nóg 
half staah ; in een derzelven nam de man de vlugt op 
den zolder, met zijne vrouw, die aldaar een kind ter 
wereld bragt. Het vlek Ritzebüttel leed wel minder, 
dewijl aldaar slechts 4 huizen en eene schuur instortten 
en 16 menschen verdronken; doch des te vreesselijker 
wérd het dorp Dose met Kuxhaven geteisterd: naau~ 
welijks één huis bleef aldaar onbeschadigd ; verscheidene 
dreven met de menschen en al hunne have weg, en van 
de overigen werden de muren omgespoeld; terwijl er 178 
menschen omkwamen, en 57huizen en even zoo vele schu
ren en bakhuizen waren weggespoeld. Lange einden dijks 
werden met den grond gelgk gemaakt. De nieuwe, 
eerst in het vorige jaar gelegde, Elbedgk bij Groden 
was niet meer te zien, en de oude dijk op vele plaatsen 
doorgebroken. Een naar Frankrijk bestemd schip ging, 
met volle lading, door eene der dijkbreuken landwaarts 
in. Ook het kleine eiland Neuewerk verloor eenige
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huilen en 12 menschen ; terwijl de op het wad staande 
baak, met het visschershuisje weggeslagen werd. In het 
geheele kleine ambt verdronken: 312 menschen, 210 
paarden, 0S8 stuks hoornvee, 686 schapen en 038 var« 
kens ; ISO huizen en schuren waren in puinhoopen ver
anderd of weggespoeld.

Weinig beter was het lot, dat het Land Hadeln 
trof. Overal waren de dijken verwoest : díe van Allen- 
hruck op eene lengte van 300 roeden, die van Ludinge 
worth van 92 roeden, en die van Ottendorf op 246 
roeden lengte; in den eerstgenoèmden dgk kwamen 3 
grondbreuken, en ééne in den Ludingworther\an 29 voet 
diepte. De dijken van Steinau en Neuenkirchen waren 
met den grond gelijk. Het zwaarste verlies ondergin
gen Oeter- en W ester ende-Otletndprf, alwaar 245 men« 
sehen, 331 paarden en 1,137 stuks hoornvee omkwamen, 
79 huizen wegdreven en 897 roeden dgks vernield wer
den. fFester-Ilienworth, verre van de kust verwijderd, 
doch lager liggende, verloor 649 stuks hoornvee en 215 
paarden; Steinau, nog dieper landwaarts in, zelfs 1,035 
stuks hoornvee, benevens 109 paarden. In het geheele 
Land Hadeln verdronken 309 menschen, 1,365 paarden 
en aan hoornvee 6,231 stuks, hoewel dit laatste getal 
eigenlijk meer beliep, doordien veel hoornvee, dat aan 
de stad Ottèmdorf behoorde en op het land in de win- 
tervoedering uitgedaan was, niet medegerekend is. -  In 
het ämbt Neuhaus H?ás de schade geringer, hoewel er 
zélfs ín het hoog gelegen vlek Neuhaus verscheidene 
menschen ömkwamen en tevens eenige huizen aldaar ten 
gronde gingen. De Belumer dÿk werd bg de bogt aan
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de Oste geslecht; 30 menschen verdronken aldaar, ter
wijl ook in de overige gemeenten vele menschen, bene
vens vee, om het leven kwamen en huizen instorteden: 
in het kerspel Oppeln, dat het verst van de kust ver
wijderd ligt, zoudën van 120 huizen niet meer dan 8 
zijn staande gebleven, en de meeste inwoners in de golven 
hun graf gevonden hebben.

Het Land Kehdingen deelde in de algemeene ellende. 
Deszelfs dijken werden zwaar geteisterd. Bij fViechha- 
fen ontstond eene vreesselijke doorbraak, terwijl de sluis 
aldaar met eenige huizen weggespoeld werd. De door
braak had eene breedte van 50 roeden of 900 voet, en 
was digi bij de Elbe 33 tot 39, verderop tot 45 voet 
diep ; dezelve strekte zich zelfs tot aan het veen uit. In 
het kerspel B al je  verdronken 142 menschen, in Frei
burg en Krummerdeich 113, te Oederquart, verder 
landwaarts in, 87 ; te Aseel moesten de inwoners in 
de kerk vlugten en daarin tot den den derden dag zon
der voedsel blijven. Yan de huizen aan het veen en in 
Wolfehruch bleven slechts enkelen staan. Er kwamen 
370 menschen in dit distrikt in yi water om hqt leven, 
en meer dan 700 huizen werden vernietigd of zwaar 
beschadigd. Het beste in bet geheele hertogdom Bre
men liep het voor het Altenland af; hetzelve verloor 
slechts 4 menschen, 11 paarden en 78 stuks hoornvee; 
ook bleef eën zesde gedeelte des lands van het water 
verschoond, doch er ging veel koren verloren, meer dan 
1,000 voeren hooi en veel hennip en turf. -  In het ge
heele hertogdom Bremen telde men, volgens de opge
maakte lijsten:
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in het Land Wurelen — — —
> > > Hadeln 309 1365 6331 2833 3859 79 -
» t ambi Neuhaus — — — — — — —
t t Land Kehdingen 398 350 2471 1033 501 174 535
» » Altenland 4 II  78 33 36 — -

701 1726 8780 388Ö 4396 387 535.
Daarbij komt nog het aanzienlgk verlies aan men
schen en vee in het Land Wursten en injhet ambt Neu- 
haus, alsmede de beschadigde en verwoeste huizen 
aldaar *).

De stad Hamburg stond grootstendeels onder water; 
door vele straten voer men met schuitjes. Ten 5 ure des 
ochtends verscheen hetzelve aldaar en was tegen 8 uur 
zoo hoog gestegen, dat de beide kerspelen St. Nicolai 
en St. Cartharina geheel, en de overigen meerendeels 
overstroomd waren; alleen ih de St. Catharina-kerk 
nog kon de vroegpreek gehouden worden. In de St. 
Ilaria Magdalena-kerk drong het water met zulk eeri 
geweld binnen, dat hetzelve alle stoelen door elkander 
wierp, vele graven opende en doodkisten opspoelde. De 
gemeente was in deze kerk reeds verzameld, het zingen 
had een’ aanvang genomen, toen het water binnendrong; 
de leeraar konde niet naar binnen, die binnen waren 
niet naar buiten komen ; zy moesten tot 11 uur in het

1) Out hof, 690 * 7*25. Jansen, 148-175. Visbeck, 87. 128. Je. 
verscher Kalender auf 1800, S. 30. Kohli, II. 153. 173.
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bovengedeelte der kerk (Emporkirche) vertoeven. Er 
kwamen in de stad slechts 2 of 3 menschen om ; wat dood 
vee betreft, gewaagt men slechts van eenige -  hoenders. 
De schade aan huisraad, vooral aan koopwaren, was 
evenwel zeer groot, aan suiker alleen beliep dezelve 
ƒ180,000-00. Ook in de nabij gelegene stad Aliona ¡ 
dié insgelgks onder water werd gezet, was de schade 
aan koopwaren aanzienlgk *).

Het hertogdom Holstein onderging groot verlies, 
hoewel hetzelve met dat aan den westkant der Elbe 
niet to vergelijken was. De geheele Haselauer- en 
Biderburger marsch werd overstroomd. In één enkel 
huis te Heteln kwamen 63 sluks vee om. Te S  ester* 
muhe bezweek de dijk op onderscheidene plaatsen. 
Glückstadt geraakte in groot gevaar. Het water liep 
van 4 tot 5 ellen hoog over den muur en rukte ein« 
delijk de beide sluizen weg, waardoor het gevaar voor 
de stad werd verminderd, doordien het water zich nu 
over het land verspreidde. Tevens werd de geheele sluis- 
dam weggespoeld, en ontstond er in den steendam een 
groot gat, zoodat men noch in noch uit de stad kón 
komen ; eene daarover geslagen brug werd reeds den7den 
Januarg weder weggerukt. Een schip kwam midden op 
de markt drgven. Het water drong gedurende de vroeg* 
preek de kerk binnen, en steeg eenige ellen boog, tot 
aan het altaar toe2).

1) Outhofj 725. Jansen, 175. *Nachr. v, d, groszen Was-
serfluth.

%) Out hof i  728. Jansen, 177. Kuszf 11. 35.
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De JViletermarech stond diep onder water. De 
dijken aan de Slör braken overal door, tusschen WeveU- 
fleth en Beienfleth op 22 plaatsen, waaronder 4 gronde 
breuken of kolken waren, van 20 tot 24 voet diepte. 
Ook in Siördorp ontstond eene diepe kolk. Te /Fe- 
veUflèth kwam bet water des morgens ten 4 ure opzeilen, 
woelde in bet kerkhof een gat van 12 voet diepte, spoelde 
groote boomen uit den grond en wierp dezelven op bet 
kerkhof rond. Een aantal lgken werd uit de aarde op
gespoeld, een derzelven bleef op een staketsel, digt bij 
bet kerkhof, zonder hoofd en voeten hangen en moest 
daarna stuksgewijze afgenomen worden ; drie geslotene 
doodkisten dreven in een naburig huis. Te Beienfleth 
voerde de stroom. een op den dijk staand huis met 4 
mensehen weg, die men niet weder zag. In de fVü- 
stermarsch kwam bet water bovendien nog van im  
kant der Elbe en |iit Dithmarsen binnendringen ; hij 
Brochdorf stortte hetzelve zich des morgens met groote 
onstuimigheid en gedruisch over den boogen dijk der 
Elbe en wierp de verbazend groote steenen, waarmede 
de buitenvoet des dijks belegd was, over den dijk been 
in het land, terwijl er tevens een gedeelte van de sluis 
wegdreef. Insgelijks baande bet zich eenen doorgang 
door den Elbedijk bij St. Margaretha, wierp zich op 
het Tüterveen, waarvan het 25 roeden wegrukte, bene
vens de op hetzelve staande 5 huizen, welker bewoners 
allen, tot op 3 na, met het vee verdronken. Ten laatste 
drong het water ook van den kant van het Kudenmeer, 
over het Ecklaker veen, in de IVüetermarsch, welke op 
de laagste plaatsen 12 tot 16 voet diep onder het water
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werd bedolven, terwijl hetzelve in de huizen 4 tot 7 
voet hoog steeg.

Noodlottig was de vloed voor Dithmarsen, vooral 
voor het zuidelijk gedeelte, pe dijken Werden ontzet
tend geteisterd* In Noorder-Èithmarsen waren 1,088 
toeden van dezelven geheel geslécht, 2,200 roeden zwaar 
beschadigd, en men telde niet tuinder dan 76 grond- 
breuken, van welke alleen 20 in den Büsumer dijk. 
In Zuider-Dithmarsen vond men onderscheidene breu
ken, die meer dan 30 voet diep waren. De Eddelaker 
sluis bij Brunsbüttel ging verloren en in derzelver plaats 
ontstond eene vreesselijke kolk, welke, ter breedte van 
22, en ter diepte van 52 vOet, zich '/* mijl landwaarts 
in uitstrekte. Woedende stortte het water zich door 
deze opening tot aan den Zhmwen-dijk, die het Kudenr 
meer omringt, verwoestte denzelven en viel in het meer, 
dat daardoor zoo hoog opzwol, dat het onstuimige zee
water zich manshoogte uit hetzelve op de fVile ter marsch 
wierp. In Brünsluttel kwamen alleen 173 menschen 
om, in Büsum 73. De geheele Ditbmarsensche marsch 
had het voorkomen van een golvend meer ; op vele plaat
sen stond het water 7 voet hoog. Men voer met boo
ten tan de Geest naar alle kanten heen, en poogde zoo 
veel tnogelijk te redden; doch men had gebrek aan 
vaartuigen. Velen, die eerst op korenbergen, daken, 
boomen, enz. eene wijkplaats gevonden hadden, moesten 
zoodoende tea laatste nog door koude en honger om
komen. Eenige honderden lijken van verdronkene men
schen kwamen over het Kudenmeer in de fVüstermarseh 
aandrijven, en werden te St. Margaretha in eenige
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groote graveo ter aarde besteld. In geheel Dithmarsen 
kwamen 468 menschen om, benevens 3,463 stuks paar
den én hoornvee, waarvan 2,737 in het zuidergedeclte; 
279 huizen waren geheel en al verwoest. Groot was 
ook het verlies aan huisraad, veldgereedschap en derge
lijke voorwerpen. Aan koren was er in het zuidelijk 
gedeelte alleen 20,000 ton weggedreven.

Sleeswijk trof een minder ongelukkig lot. In 
Eiderstadt leed het oostelijk gedeelte de minste schade; 
de dijken van het kerspel Tonningen en die bij Ql- 
densworth hadden wel onderscheidene doorbraken, en 
op eenige roeden lengte waren dezelven geheel wegge
slagen, doch er liep slechts 3 tot 400 deima tién land 
onder water. Te Tonningen stond het water op de 
nieuwstad en in de sluisstraat schier manshoog, terwijl 
hetzelve met het grootste geweld tusschen het veer- eu 
het wachthuis bij de beide sluizen binnendrong. Balken 
van 1 '^  voet dikte en vele andere stukken hout wer
den over den dijk heen en ín de straten geworpen, en 
deze laatsten op onderscheidene plaatsen omgewoeld. 
Ook in Friedrichstadt stond het Water zeer hoog. 
Everschop, het middenste gedeelte van Eiderstedt, leed 
meer, daar hetzelve grootstendeels overstroomd en tevens 
de dyk verschrikkelijk geteisterd werd, zoodat van den- 
zelven bijna 100 roeden verloren ging, en 11 inbraken 
in denzelven ontstonden, benevens 4 kolken. Utholm 
onderging de zwaarste schade ; weinig van het marsch- 
land, dat niet overstroomd werd. De dijk werd door 
63 inbraken verwoest, waaronder 4 kolken ; terwgl aan
zienlijke gedeelten geheel waren weggespoeld, in de
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kerspelen St. Peter en Ording 445 roeden en te Wes
terhever ISA roeden. Ruim 30 menschen verdronken, 
alsmede veel vee. In den Graffenkoog, welks sluis 
geheel verloren ging, kwam bijna al het vee en 7 
menschen in het water om. Te Uu*um had men nooit 
zulk een’ hoogen vloed gezien, dezelve rees 2 tot 3 
voet hooger dan die van 1634. Alle kelders stonden 
vol water, zelfe vele huizen. Verder noordwaarts leden 
ook de dijken van Dagebull en van de Wiedingharde 
veelvuldige schade.

Ook de Sleeswijksche eilanden werden door den 
algemeenen ramp getroffen. Op Nordstrand waren 
alle 4 polders overstroomd en onderscheidene gedeelten 
v̂ n den zeedijk en der binnendijken geslecht, hoewel 
de doorbraken eerst bg de ebbe plaats grepen. Twee 
sluizen gingen verloren, 36 huizen werden weggespoeld 
en 5 menschen verdronken. Ook op Pelworm bleef 
geen plekje droog ; doordien echter de doorbraken aldaar 
insgelijks eerst bij ebbe ontstonden, bereikte het water 
in eenige polders slechts eene hoogte van 3 tot 4 voet* 
Verscheidene huizen op de dijken werden verwoest, terwijl 
de bewoners ten deele hun graf in de golven vonden. 
Een 8makschip dreef door eene groote kolk in den 
W  estemeuen-koog en bleef op den middendijk vast 
zitten. Op Nordstrandisch-veen werd de kerk geheel 
vernield, kansel, altaar, banken en vensters door de 
golven medegespeeld. De 20 huizten op het eiland 
waren, op twee na, allen verwoest, drie derzelven 
werden, met menschen en al, weggespoeld. De woning 
van den predikant werd voor bet grootste gedeelte om-
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vergeslagen, al hel daarin aanwezige vee verdronk en 
het huisraad dreef weg. De Halligen (kleine on
bedijkte eilanden) waren allen onder water gezet en 
verloren veel. Op Hooge werden 12 huizen, met alles 
wat daarin voorhanden was, weggespoeld, en 60 verloren 
derzelver muren; op Nord mare ch werden 19 huizen ver
nield, 48 voor het grootste gedeelte, waarbjj 16 menschen 
verdronken, en op Langenesz 2, terwijl de meeste hui
zen aldaar omvergeslagèn of beschadigd werden, zoo ais 
ook op Oland, waar de vloed 1 el hooger steeg dan in 
1684. Op Föhr overstroomde het water A ellen hoog 
de geheele Harsch, en in Osterland ontstonden 4 aan
zienlijk dijkbreuken.

Zelfs een gedeelte van Engeland werd door dezen 
vloed overstroomd ; hoewel het aan berigten daarover 
ontbreekt. Alleen weet men, dat op vrijdag-avond bet water 
in de Theems zoo sterk viel, dat men dezelve naauwe- 
lijks met eene boot kon bevaren j den volgenden dag 
echter steeg hetzelve zeer hoog en liep op vele plaatsen 
over, zoodat een groot gedeelte van Westminster, Chel
sea , Fulham en andere plaatsen, aan dien stroom ge
legen, overstroomd werden1).

Aangaande het verlies aan menschen, vee en huizen 
in dezen grooten vloed, zijn in de meeste provinciën 
lijsten opgemaakt. Van onderscheidene distrikten, al
waar het verlies naar evenredigheid wel niet zoo aan
merkelijk, doch altgd groot genoeg was, ontbreken de

1) Outhof ; 725-738. Jansen, 175-187. Kusz, II, 22 en volg., 
vplgens Walther, 262 en volg. Bollen, 4. p, 330 en verv. 
Culemann, Denkm. der Wasserfluth von 1717.
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opgaren, loodat de som ran bet geheele rerlies zích 
niei juist laat bepalen. De bekend gemaakte lijsten 
lereren de rolgende uitkomst op:
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Alleen de lijsten van Groningen eu van de overige 
gedeelten des lands tot aan de Wezer kunnen op eenige 
volledigheid aanspraak maken, hoewel ook in dezelve • 
bet getal der beschadigde huizen grootstendeels ontbreekt, 
Bij de meesten der overige lijsten zijn vele rubrieken 
open gebleven. Het aantal omgekomen menschen in 
het Land Wursten is in geheel niet, dat in Sleeswijk 
slechts voor zooveel eenige der eilanden betreft, en dat 
in Holstein alleen van Dithmarsen opgegeven. In het 
geheel zal bet aantal wel 11,200 of nog meer bedra
gen, en dat der paarden en van het hoornvee wel een paar. 
duizend meer beloopen dan opgegeven is, terwijl men 
de beschadigde huizen , waaronder voor het grootste 
gedeelte dezulken te verstaan zijn die meer dan half 
verwoest werden, ge voegelijk op 8 tot 10,000 kan re
kenen. De schade aan roerende goederen van allerlei 
aard zal verscheidene honderd duizend guldens bedragen 
hebben, die aan de dijken eenige millioenen.

Groot was het gevaar, waarin menig menschenleven 
zweefde ; het is schier wonderbaar, hoe velen zich redde- 
den; droevig, boe anderen, op het punt van gered te wor
den, evenwel nog het offer van 'den onverbiddelgken 
dood werden. De jaarboekschrijvers hebben menig voor
beeld daarvan opgeteekend ; eenige der merkwaardigsten 
deelen wij mede. -  De molenaar te Petkum was in 
den vloed van 1715 met zgn huis weggedreven, doch 
had zich op eenen boom gered. Nu nam hg bet be
sluit, zich meer van de kust te verwijderen, zette zich 
te Pewsum neder en dacht hier veilig te zijn. IJdele 
hoop! De baren verbrijzelden zijne woning; hg met
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zijne Trouw en kind spoelden op een stuk Tau den tol« 
der weg, werden over helTreepsummer-mœr gedreven 
en kwamen ten laatste bij Midlum aan, waar hij weder 
op eënen boom klauterde en geruimen. tijd moest wach« 
ten, Toordat men hem met eene boot afhaalde; zijne 
Trouw dreef insgelijks te Midlum aan, het kind was 
dood. -  Een boer, die door de Teeziekte Tan al zgn 
Tee beroofd was, had zgn zilverwerk te gelde gemaakt 
en zich daarvoor juist weder 10 köeijen aangeschaft. 
De vloed drong zgn huis binnen, hij re4de zich met. 
zijne vrouw op ' den zolder ; van dáár zagen zg door het 
dakvenster al hun vee wegdrijven. De man geraakte in 
vertwijfeling, de vrouw zocht hem tetroosten met te zeggen, 
dat de Voorzienigheid hun ten minste nog wel één stuk 
zoude ovçrlavtcn. Haar vertrouwen werd geregtvaardigd. 
Vijf koegen klauteren op een juist voorbijdrijvend scheeps
wrak, dit blijft door de zwaarte vastzitten en de beesten 
big ven behouden. -  Een huisgezin te Greetsiel nam de 
vlugt op eenen hooiberg en dreef naar den burgtuin; 
de hoogzwangere vrouw bleef met de haren in de tak
ken van eenen boom hangen; zg omvatte dezelven en 
hield zich daaraan tot den volgenden dag, toen zij ge
red werd; twee dagen daarna beviel zij gelukkig. -  Eene 
andere vrouw, die met haren man op een stuk hout van 
den Neszmer-groden naar But for de, in het ambt W it- 
mund, dreef, werd onderweg moeder, de man stak het 
kind onder zijne kleéren, en kwam met hetzelve en 
met de moeder behouden aan. -  In de nabijheid van 
Norden dobberde een man, benevens zijne vrouw en 
eenige kinderen, op een9 hooiberg rond. Het hooi ging

16
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uiteen. Man en wouw werden gescheiden en nimmer 
weder gezien. Drie der kinderen rielen, bij bet uiteen
gaan van den berg, op een weinig hooi ; bet oudste, 
een meisje, vatte de anderen onder de armen, doch om
klemde de teedere schepsels inde angst zoo vast, dat zij 
stikten, het meisje zelf kwam evenwel levende, de dooden 
nog in de armen, bg het veen aan. -  Uit de O otter* 
marsch* dreef insgelijks een huisgezin op eenen hooiberg 
naar Hage, waar het hooi tegen boomen stiet en uit el-r 
kander ging ; de vrouw met 4 kinderen verdronken, de 
man werd door de golven tusschen de struiken en boo
men vreesselijk rondgeworpen ; eindelijk gelukte bet hem 
evenwel de straat in Hage te bereiken, doch eerst nog 
moest hij zgn vijfde en laatste kind zien omkomen, 
zonder het te kunnen rédden. -  Een huis in de Lintler-  
marsch werd vlot en dreef met zijne bewoners weg, 
zoo onmerkbaar, dat het licht brandende bleef én de 
boenders op het rik bleven zitten, een uur ver naar de 
fVirde, alwaar hetzelve zieh weder vastzette. Met eenige 
andere buizen greep hetzelfde geval plaats. -  Te Kip
hausen, in de heerlijkheid Dornum, begaf zich een man 
met zijne vrouw en kinderen op eenen hooiberg ; de gol
ven spoelden bet eene kind na het andere weg, daarop 
ook de moeder met het laatste kind, en eindelijk ook 
den man; deze grijpt eenen boom en houdt zich eenige 
uren lang daaraan vast. Een andere hooiberg nadert den 
boom, hg springt daarop en komt na vele ongemakken 
bg eene hoogte aan, alwaar hg twee dagen blijft liggen, 
onmagtig om zich te verroeren. Zeven ganzen komen aan
zwemmen, zetten zich op zgn ligchaam neder en verwar
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men bem zoodoende* eenigzins. In. dien staat fond neuen 
bem, geheel verstijfd,eenen doedegelijfc; hij herstelde ech
ter nog gelukkig, ' Te Funnix legden de inwoners hunne 
kinderen^ ten getale fan 80, in twee schepen« Na lang 
ronddobberen kwamen zij te J¥itmttnd aan. Be W it- 
munders namen edelmoedig de half verhongerde en ver
kleumde kinderen op, gaven hun bedden en kleederen, 
en verkwikten hen door spgs en drank. Nadat het wa
ter was afgezakt, bragten zg de kinderen terug, doch de 
minsten vonden hunne ouders weer. ‘ De goedhartige be
woners van Witmund verdeelden rfe weezen onder zich 
en droegen zorg voor hunne opvoeding.

Te Minten, in Jeverland, ging een timmerman, 
nog om 11 uur des avonds, met drie anderen op den 
dijk, om het aldaar Ios liggende hout te bevestigen. 
Naauwelijks aangekomen, stijgt het water reeds zoo boog 
dat zg ijlings den terugtogt moeten nemen. De drie 
mannen blijven in een huis digt bij den dijk, doch den 
timmerman drijft zotg voor de zijnen naar huis, hij komt 
ook bíj hetzelve aan, maar ten zelfden tijde gaat zgne 
woning met vrouw en kinderen ten grónde ; hij zoekt zgn 
behoud op een7 wilgenboom, houdt het in dentelven tot 
den volgenden morgen uit, doch, door koude verstgfd, 
moeten zijne handen loslaten en hij stort in bet water. 
^  Een vader in de heerlijkheid Kniphausen neemt zijne 
twee kinderen onder den arm, en wil juist met hen op 
den zolder vlugten, toen het water de ladder wegneemt, t 
Hij grijpt naar dezelve, laat daardoor het eene kind val
len, valt zelf en ook het andere kind ontgiydt hem. 
klimt nu alleen op den zolder, doch de vrouw met een

16*
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kind is nog beneden ; te vergeefs zijn zijne pogingen om 
dén zolder op te breken, en zoo moesten ook dezen om
komen. -  In het kerspel Oldorf brengt eene op den 
zolder geredde vrouw tweelingen ter wereld. Luren en 
kindergoed ontbreken; de man ontdoet zieh derhalve 
van zgne onderbroek en wikkelt de pasgeborenen daarin; 
doch de teedere schepseltjes zgn tegen de koude niet be
stand, het eene verscheidt na 4 uren levens, en ook hel 
abdere spoedig daarop. Eerst des woensdags konden de 
ouders worden afgehaald, die tot dien tijd toe, zonder 
voedsel, kommervoHe uren doorbragten. -  Merkwaardig 
is de redding eener vrouw in het kerspel Minoen, die 
reeds eenige jaren ziekelgk geweest was. Niet in staat 
zich op den zolder te begeven, plaatst zg zich bg het 
binnendringen des waters op de tafel; deze drijft zoo 
hoog op, dat de vrouw op den zolder kau kruipen. 
Poch nu gaat het huis uiteen, zg drgft met ¿en ge
deelte van het dak weg en komt bij eenen grooten 
wilgenboom aan, waarin zij bet tot den volgenden mid
dag uitboudt en toen gered wordt ; haar man en al de 
overige huisgenooten werden eene prooi der golven.

Be twee kleine kinderen van den doodgraver te' 
Accum werden op den eersten dag, toen bet water nog 
zeer onstuimig was, door een9 koenen knecht in eenen 
baktrog afgehaald. Dezelve slaat om, en allen storten in 
het water; doch de knecht verliest zgne tegenwoordigheid 

, van geest niet, hg grijpt den trog aan, keert denzelven 
weder om, én daar het eene kind van onder denzelven 
weder tçn voorschijn komt, grijpt yhg hetzelve met de 
andere hand en werpt het weer in den baktrog. Intnid-
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dels komt ook het andere kind hovea water en is op 
het pnnt den knecht voorbij te drijven, toen deze, met 
de eene hand den trog vasthondende, met de andere 
het kind in denzelven ondersteunende, gene met den 
mond bij het kleed vat en zoodoende beide kinderen 
behoudt. -  Vier bewoners van een huis bij Accum 
werden onc(er hét neerstortende dak verstikt; de vrouw 
alleen, meer dan 80 jaren oud, bleef in leven, door
dien zij zich op den oven redde en van dáár op den 
zolder, doch op denzelven driemaal 24 uren in de koude, 
zonder voedsel, moest vertoeven. -  Een man en vrouw 
te Niende dreven met den gevel van hun huis tot in 
de Balge, alwaar zij op eenen appelboom geraakten. De 
'vrouw verstgfde van koude, de man, half naakt, hield 
bet tot den derden dag uit, eerst tot aan den hals in 
het water, hetwelk hem daarna tot aan het lijf kwam. 
Driemalen werd hij door wind en golven uit den boom 
geworpen, doch telkens gelukte het hem, zijn toevlugts- 
oord weder te bereiken. Toen hij ten laatste gered en 
in een huis gebragt werd, viel hij in onmagt; zgne voe
ten hadden door de koude zoodanig geleden, dat zij eerst 
na verloop van een jaar heelden, met verlies evénwel 
van vgf teenen.

Te Pieterburen, in Groningen, nam een man 
met zgne vrouw, benevens een* zuigeling ván 14 dagen 
en 6  kinderen, de vïugt op bet hooi. Weldra vielen 
zij er af, én werden ten huize uitgespoeld. De kinderen 
kwamen alle óm ; de man en vrouw alleen dreven bg 
eenen boom aan, klommen op denzelven, vervolgens op 
een stuk van een dak, waarmede tg bg een huis kwamen

)
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aandrijven, waarop zij andermaal eenen boom moeslen 
beklimmen, van welken zg eindelijk geborgen werden. -  
Te Kloosterburen werd een schip van 40 tot 50 last over 
den dijk geworpen, en dreef bij een huis aan, waarin 
zich 10 menschen bevonden. Deze bestegen het schip, 
hetwelk naauwelijks was geschied, toen het huis door de 
zee uiteengeslagen werd. Het schip dreef daarop naar 
den molenberg, waarop het vastraakte ; de schipper ging 
den Volgenden morgen met de boot uit, om de noodlÿ- 
denden te redden; het gelukte hem 40 menschen aan 
zgn schip te brengen, die anders zouden zijn omgeko
men. -  Een huisgezin te Bafio zocht redding op den zol
der ; doch spoedig werd het huis uiteengeslagen, waarbij 
bet dak Op hen nederstortte. Op deze wgze van onde
ren door het water, van boven door het dak gedrongen, 
dobberden zg langen ,tgd rond, kwamen ten laatste, na 
4y2 dag, gedurende welken tijd zij noch door voedsel, noch 
door drank verkwikt waren, ter naauwernood nog levende 
te Oudewierum aan ; bet jongste kind had van honger 
de moeder gaten in de borst gereten. -  Eene bejaarde 
vrouw le Delfzijl werd met hare beide dochters in het 
bed door 't water verrast. Niet in staat zijnde den zol
der te bereiken, moesten zg blijven liggen. Toen bet 
water hooger steeg, gingen zij, in bet bloote hemd, in 
het bed staan, met het hoofd den zolder beroerende* 
Het water steeg al hooger en hooger en kwgm haar 
eindelijk tot aan den mond, zoodat zij het hpofd ach
terover moesten buigen, opdat hetzelve haar niet in den 
mond liep. In dezen toestand hielden zg het eenige 
uren lang uit; slechts een of twee duim hooger -  en
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bet carter bad baar allen gesmoord; doch toen bet ge
vaar op bet hoogste was, zakte bet water, en zij waren 
gered ‘).

Drie dagen tang hield de storm aan te woeden. 
Gedurende al dien tijd viel het water slechts weinig; 
eene goede ebbe greep er in *t geheel niet plaats. Des te ver
derfelijker was zulks voor die duizenden, die, meercn- 
deels half naakt of duo gekleed, op zolders, dakçn, 
boomen of elders hunne toevlugt hadden genomen, 
Eenigen werden wel des anderen daags afgehaald, of 
van levensmiddelen voorzien, doch er was eerst gebrek 
aan vaartuigen ; de meesten moesten 2, 3 en meer da
gen wachten, totdat er meer schepen aankwamen of 
het water zakte» Van koude verkleumd, overviel hen 
ook tevens de knagendste honger ; terwijl de dorst hen 
nog verschrikkelijker kwelde. Eenigen viscbten aange- 
spoelde wortels, bonen, koren, koolstronken op; andei)en 
vonden dergelijke voorwerpen op den zolder, en rekten 
daarmede op eene kommerljjke wgze hun ellendig aan- 
zgn; voor den dorst evenwel was geene hulp. Weini
gen slechts konden hunnen afkeer zooverre o ver winnen, 
dat zg tot zeewater hunne toevlugt namen; eenigen 
dronken hun eigen water ; ouders laafden hunne kleine 
kinderen met hun speeksel, De melk droogde op in 
de moederborst. Eenige voorbijgaande verkwikking ver
schafte de regen, welke op de Kersdagen viel. Niet 
weinigen dus van hen, die aan het water ontsnapt

11 Oulàof) 696-705». 766-760. Janseni 220-283. 'Heckel, 35, 
49*.£3. $ynk> VIII. 130-31., Wiarda, VII, 21-25.

/
D ig itiz e d  by K j O O Q Y C



248 G È 8 C H I B D E H 1 0  D B B  (1717

waten, werden op bnn toevlugtsoord, verstijfd en ver
hongerd, nog eene prooi des doods. Doizende der ge
redden gevoelden nog weken, ja maanden lang, de 
gevolgen der doorgestane ongemakken; en hoe velen 
zullen welligt niet nog daardoor op het ziekbed het 
leven hebben uitgeblazen?

Overal hield men zich op het ijverigste onledig, 
om de noodlijdenden hulp en redding toe te bréngen. 
Dit ging evenwel niet zoo spoedig. Hen had gebrek 
aan booten en het water was te ontstuimig. In de 
dorpen maakte men gebruik van de eerste de beste 
middèlen tot hulp. zoo ais: troggen, brouwkuipen, aan- 
eengehechte balken en planken, waarmede menig men- 
schenleven werd behouden. Erger lot trof de bewoners 
van op zich zelf staande huizen, van welke men in de 
meeste marschstreken zoo yelen vindt, vooral op de noor
delijke kuststreek van Oost-Frietland, het grootste ge
deelte van den marsch van Jeverland en Oldenburg en 
in de streken der Elve¡ waar dé meeste huizen verspreid 
staan, en het eigenlijke dorp slechts de kerk met wei- 
nige huizen bevat. Hier vooral ' steeg de nood hoog. 
Gelukkig werd de storm op den 28sten December ver
vangen door schoon weder, hetwelk eenige dagen stand 
hield en bet verleenen van hulp gemakkelijker maakte. 
In Oöil-Frtesland zorgde dé menschlievende vorst gbokg 
albrecht op het ijverigste voor de verzachting- der el
lende. Naauwelijks had men tgding te Aurith ván den 
grooten ramp bekomen, of hg zond dadelgk levensmid
delen naar de naastbij gelegene streken af. Vervolgens 
werden er vaartuigen uitgezonden. Die ongèlukkigen,
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welke níet in hunne huizen kónden blijven oidezelyen 
hadden verloren, werden in de steden of dorpskerken 
opgenomen. Niet minder ijverig droeg men zorg in 
Jevetiand, zoo ais over het algemeen in alle streken« 
Onderscheidene privaatpersonen maakten zich daafbij op 
eerie uitstekende wijze verdienstelijk, In het Holstein- 
schei te Mddorfy werden, op aansporing van den Staats
raad t o r  h olm , ten spoedigste schepen vervaardigd, en 
daarmede'meer dan 1,000 menschen van boomen, huizeq, 
enzv., waarop of waarin zg ten deeleS dagen lang hadden 
moeten doorbrengen, aigehaakl en te Friédrichshoff 
onder dak gebragt. Bijna even zoovelen hadden 
hunne redding te danken aan de maatregelen van den 
heer voir GitOSTBB, eigenaar van de heerlijkheid Domum. 
Yele landbewoners, die op hooge terpen woonden, na-, 
men 40, 60, 60 en meer menschen op en verzorgden 
hen verscheidene.dagen lang van al het noodige* Ook 
werden er in vole streken inzamelingen gedaan, die aan
zienlijke sommen opbragten ; zelfs uit afgelegen oorden 
van Duitschland ontving men bijdragen. *

* Ontzettend was het schouwspel, dat bet land ¡na het 
afloopen des waters opleverde. . Overal waren de veldçn 
met* lijken van menschen en dieren bedekt» Hier vond 
men levenlooze moeders, hare, doode kinderen in de ar
men houdende; ginds echtelingen aan elkaar gebonden, 
van koude verstijfde menschen in de boomen hangende, 
anderen in digtgeslgkte grachten liggende,of op bet hoofd 
staande. Hier lagen de lijken afzondérijjk > ginds bg. 
groepen; niét verre van Detnum . waren bg eene 
brog zelfs 80 aangespoeld. Overblijfselen, van hjuizçn,
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stroo, hooi, koren, ttirf, huisgeraad tnlakkergereedichap 
van allerhande soort lagen overal op de eenigzins hooger 
liggende velden, vooral aan den voet der zand- en veen** 
streken, in verbazende menigte verspreid, vermengd met 
Igken ën dood vee. Langen t$d nog na« het afloopen 
van den vloed, zelfs nog in den zomer, "werden bier 
en daar lijken gevonden bij het opruimen van het aanw 
gespoelde stroo, hooi of alijk en het opschoonen der 
slootenl Droevig was daarbij ‘het lot der overlevenden. 
Schier iedereen in de kuststreken had het verlies van 
een' of meer ‘zijner verwanten te betreuren, zeer velen 
niets dan bet naakte 'leven gered. Eenigen vonden 
naauwelijks de standplaats hunner buizen Weer, duizen
den hunne woning met ingestorte muren, van bet dak be
roofd, ter naauwernood nog staande, onbewoonbaar, 
hunne zaken weggedreven, verbrijzeld of gestolen. De 
turf was doornat en onbruikbaar ; weinigen slechts had
den hunne bedden en kleederen behouden. De voorraad 
van levensmiddelen was weggespoeld of door het zoute 
water bedorven en niet meer te nuttigen. De grootste 
nood ontstond door gebrek aan water. Alle kanalen en 
bronnen waren vol zeewater geloopen. Naauwelijks had
den de menschen iets te drinken, het vee moest met 
sneeuw onderhouden worden ; velen moesten eene halve, 
zelfs eene gebeele mijl ver gaan om in hunne behoefte te  
voorzien. Wie zoo gelukkig was nog eene bruikbare bron 
te bezitten, moest daarbij eene wacht plaatsen ; bet 
water weid een handelsartikel, dat menigeen veel gewin 
verschafte: een boer m Jeverland gebruikte voor 
zgne huishouding en het weinige vee, bij de uitenté
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spaarzaamheid, io twee dagen voor mim ƒ  1-00 
aan water. * Dit gebrek hield nog tot in den zomer 
aan l).

Het ergste was het met de dijken gesteld. In 
Dithmarsen, het Bremtnsche, But fading eriand, Jeoer, 
Oost- Friesland en Groningen waren aanzienlijke stre
ken derzebe geheel weggeslagen» Door de veelvuldige 
grondhrenken drong de zee schier dagelijks binnen; 
vele. streken bielden den geheelen winter door en later 
nog. ebbe en- vloed ; de laagliggende plaatsen bleven 
maanden lang eene zee. Hen greep wel overal, met 
meerderen of minderen gver, den arbeid aan, doch 
de menigvuldige winterstormen' lieten weinig uitrigten. 
Zeer nadeelig was in ’t bgzonder de hooge vloed van 
den 25sten op den 26sten Februari) 1718, welke zich 
weder over alle marscbstreken uiUtrekte, In HoUtein Was 
men vroeg aan deo arbeid gegaan , had reeds in Fe
bruary de vernielde dgkon behoeftig hersteld en gedeel
telik nooddijken opgeworpen; doch de genoemde vloed 
maakte den geheejen arbeid weder te niet. In den 
volgspden zomer werden intusschen de dijken hersteld; 
de groote Edcjelaker braak alleen veroorzaakte vele 
moeite. Hen werkte wèl onverpoosd aan derzelver be
vestiging, . doch niet alleen de zoo even.gemelde storm, 
maa; nok die van den lOden October deszelfden, en 
vervolgens die van den 25sten op den 26sten Hei de» vol- 
gaoden jaars verwoestte weder allen arbeid. In den zomer

1) Janten, 283-315. Heckeümt, 13. 96 eoa. Funk, VIJL69,158 
Wiarda, VII. 26 en verv* Archief-aktcn.
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Tan laatstgenoemd jaar, 1719, was het werk bgna weder 
voltooid, toen de vloed Tan den ' 5den Augustus alles 
op nieuw vernielde en de sterke, 30 tot*70 voel lange, 
ingeheide balken uitrukte« Men begon dadelgk met 
de herstelling, en door den vloed van den. 12den No* 
vember zag men alles weder vernield. Meer dan twee 
tonnen gouds waren daaraan vruchteloos besteed. Een 
nieuwe rondom de doorbraak opgeworpen kaàidgk ging 
door den storm van den 16den op den 18den Juli) 1720 
weder verloren  ̂ en door dien van den 4den eu 6den 
November en van den 31sten December, de op den 
Sisten Angustus voltooide hoofddgk. Eerst de in 1721 
gelegde dgk hield stand, en zoo werd dan eindelijk 
deze groote breuk gesloten *).

In het hertogdom Bremen was het de groote kolk 
bg Wiechkafen, welker doordamming de grootste 
inspanning vorderde. Eerst in 1719 sloeg .men ern
stig handen aan het werk, maar in hetzelfde jaar nog 
werd de geheele arbeid weder vernield, ofschoon daar
aan ƒ162,000-00 besteed waren geworden. In bet 
volgende jaar nam men het werk wederom ter hand 
en bragt den nieuwen dgk tot stand ; doch op den 
3den November werd dezelve door de woedende zee op 
nieuw verwoest. In het geheel had men f  540,000-00 
vruchteloos ten koste gelegd. Toen lag het omliggende 
land geheel voor dè zee open en hield ebbe en vloed, 
vooral des winters ; de kerken zelfs waren op sommige

1) Kusz, 45, 48, 50, 53. \Culematm, 190, 140, 172. 214. Jan 
seu, 373, 374.
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plaatsen niet eens vrij van Water '). Ten laatste zag 
men zich d*n genoodzaakt, alle gedachten aan de door* 
damming dezer kólk op te geven; daarentegen legde 
men* op eenen aanmerkeljjken afstand noordwaarts yan 
dezelve, eenen nieuwen dgk van af dé Elbe dwars door 
het land heen tot op Va mgl afstands van het veen ; 
’tétwgl men eenen dergelgken ten zuiden van de doon* 
braak opwierp, waardoor men er eindelijk in slaagde, 
met opofferingen van 3/i 6 vierk. mgl lands, die pro* 
vincie voor de vrge instroomiag der zee te beschutten2).

Ook in het Oldenburg $ che maakte de herstelling der 
grond breuken den dijk-arbeid moeijelgk. Men tond dáár 
21 kolken van aanzienlijke grootte, waaronder eenigen, 
welke door de beide vloeden des jaars 1718 ontstaan 
waren. De meesten en ergsten waren in Butjadin* 
gerland. Men maakte wel in 1718 eenen aanvang 
met de herstelling der dijken, doch eenigzins laat, zooa
dat er niet veel tot-stand kwam, het grootste gedeelte 
des lands, vooral Butjadtngen, werd bg eiken vloed* 
onder het, zoiite water bedolven. Met meerderen ijver 
sloeg men in bet volgende jaar handen aan het werk, 
ook was alles tamelijk goed hersteld, doch nog des 
zomers werd de arbeid bij ;twee hoofddoorbraken, bij 
Blexem en Burhave, weder weggeslagen, en daardoor 
stond het land op nieuw voor de zeevloeden open ; éérst 
in 1720 kwamen overal vaste dgken tot stand *).

1) Jansen, 373, 374.
2) Sonne, :Erdbeschr. t ,  Hannover, 25Í.
3) Jansen, 368-372.
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Beter ging bet in Jeverland. Reeds in den ’win
ter begon men eenige kolken te dempen, kaaidijken 
op te werpen en andere voorloopige werkzaamheden te 
verrigten. Deze arbeid werd zeer begunstigd door het, 
gedurende het geheele jaar Í718 beerschende schoooe 
weder. Eene der moeijelgkste plaatsen was de groote 
grondbreukbij den Schillig. Deze was zoo groot, dat 
men te rade werd, dezelve aan de zee over le laten en 
eenen nieuwen dijk landwaarts in te leggen, en wel zóo 
ver, dat daardoor 340 matten land verloren gingen. 
De nieuwe dijk had eene lengte van 300 roeden, en kwam, 
dekaaidijk daaronder medebegrepen, op ƒ71,885-00 
te staan; het werk werd nog in den zomer gelukkig 
voltooid. Meer moeite veroorzaakte de omdijking van 
de bjj de verwoeste Marien-?zijl ontstane kolk ; bij 
herhaling werd het gemaakte door de zee weder ver
nield en het paalwerk weggeslagen. Eindelijk toch 
kwam het werk tot stand. In plaats van den geheel 
verwoesten dgk bij Dauenefetd zoude ín  ’t eerst een 
nieuwe dijk meer achterwaarts gelegd worden, doch 
ten laatste besloot men denzelven weder in de rigting 
dés ouden dijks te plaatsen en door« paalwerken te be
schutten , hetwelk in 1719 voleindigd werd. De spoe
dige herstelling der dgken had men voornamelijk te 
danken aan de erdstige voorzorg van den Erfprins van 
Anhcdt-Zerhet en van den drost a . g . von  m unnich , 

onder wier leiding de aanvankelijk slechts langzaam 
vorderende arbeid sneller vooruit ging. Wat in 171g 
niet geheel tot stand kwam, werd in het volgende
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jaar voltoóid. Ook ia bet Kniphausensche werd alles 
tijdig genoeg weder hersteld *).

Het slechtste ging het met den dgkbonw in Oost- 
Friesland. Slechts in bet daartoe behoor ende, doch 
naar andere wetten beheerde Harlingerland, werden 
alle dgken onder toezigt van den drost , c. w. voir 
mitis n i g h  oog vóór het einde des.jaars 1718 hersteld, 
niettegenstaande men 54 groote dijkbreuken en 9 kol
ken had te digten. In het eigenlijke Oost~Frietland 
zag het daarmede bedroevend uit* De dgken waren 
zwaar geteisterd* Bij de belanghebbenden, buiten
dien reeds diep gedrukt door het geleden verlies aan

1) Jansen, 325 tu f. 355- Jansen baalt (blz, 326/daarbij aan, 
dat, toen de demping van de groote doorbráak bij dè 
MöHén-zijl telkens mislukte, vele lieden te kennen 
gavent dathetvrerk niet gelukken zoude, voordat men een 
kind in de opening geworpen, hetzelve daarin levende 
begraven en op hetzelve den dijk opgeworpen had. Men 
was er reeds op bedacht om ten dien einde een arm kind te 
koopen, hetwelk de overheid echter niet gedoogde. Niet 
ten onregte houdt hij dat denkbeeld voor een oveiblijf- 
sel uit den. tijd des heidendoms, waarvan zelfs toen nog 
veel bij .den gemeenen man in wezen was« Een derge*» 
lijk, ofschoon vroeger voorbeeld vindt men bij Guicci
ardini (BeschrijV, der Nederl, blz, 312) aangehaald, hoè*- 
wel dáár slechts een hond ais het slagtoffer des bijgeloofs 
viel. Eene groote dijkbreuk, bij Damme in Vlaanderen 
ontstaan, konde men zelfs met alle mogelijke inspanning 
niet dempen. Op zekeren morgen vonden de arbeiders 
eenen hond huilende bij het gat liggen, zij wierpen het 
dier daarin> spreidden aarde ever hetzelve eu nu ging 
het werk naar weustclu <
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hunne eigendommen, heerschte geldgebrek. I)e regering 
(Landschaft) kwam eindelgk iusschenbeiden en br^gt 
in Hannover eene leening van f 180,000 tot stand. 
Desniettemin werd bet werk niet met den vereiscbten 
ijver * voortgezet; vorst en standen trokken zich de 
zaak niet zoodanig aan, ais wel behoorde. Daarbij 
kwamen oneenigheden. Ook werden de gelden ge
deeltelijk tot andere behoeften besteed. Daarenboven 
haperde het aan doelmatig opper-toezigt ; de onder-op- 
zigters waren onwetend. Vandaar dat er weinig tot 
stand kwam, en wat er nog gemaakt was ging door 
de najaarsstormen weder verloren. De groote kolk bg 
Emden werd in Mei, door 1,000 Einder burgers, die 
zich vrij willig aanboden, en vele boeren, in éénen dag 
met eenen 500 voet langen kaaidijk aan de binnenzijde 
omringd, die, reeds een paar dagen daarna half ver
woest, dadelijk door de Emders weder hersteld, doch in 
bet najaar geheel weggeslagen werd. Met meer ijver 
werd de dijkbouw in het jaar 1719 ter hand genomen. 
De drost A. G. von m u iv b ic h  verkreeg bet opper- 
toezigt, doch daar het aan geld haperde, gíng ook thans 
het werk niet naar Wensch vooruit; terwijl stormen 
in den herft en winter het meeste weder vernietigden. 
In 1720 werd er wel in bet geldgebrek door eene 
Ibening van ƒ600,000 voorzien, doch desniettegen
staande slechts onvolledig werk geleverd, hetwelk hoofd- 
zakelijk aan de inwendige oneenigheden te wijten was. 
Zonder dat bet noodig was, verplaatste men onderschei
dene dgken achterwaarts, zoo als bg Larrelt, Bette- 
weer en* Rieum, waardoor 774 grazen van het beste
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land aan de zee werden prgs gegeven. In plaats van 
V09 muriuch bekwam de Hollandsche Ingenieur aebmat 
bet oppertoezigt. Betteweer werd geheel buitengedijkt; 
de nieuwe dgk liep onmiddellgk bg de kerk langs. 
De najaarsstormen bragten aan den nieuwen arbeid veel 
nadeel toe, doch de hooge vloed van den 31 sten December 
1720 nam weder alles weg; terwijl ook de Larrelter~ 
kolk, welker omdijking reeds ƒ152,460-00 had gekost, 
op vier plaatsen weder doorgebroken werd. In het 
volgende jaar gaf eene nieuwe leening in Holland van 
f 600,000 weder krachten tot den arbeid, doch ook 
dit maal ging dezelve kwalijk van de hand ; de ramp
zalige oneenigheden duurden voort en veroorzaakten 
velerlei oponthoud, waarbg nog kwam, dat met het 
werk, even ais in de vorige jaren, eerst laat een begin 
gemaakt werd; geen degelijke dgk kwam tot stand, 
'het meeste was lapwerk« Op vele plaatsen, vooral in 
het Opper- en Neder-Eemsche dgkdistrikt, lagen tegen 
het einde des jaars de dgken nog open. In 1722 
werd er weinig gewerkt, behalve aan de Larrelter- 
kolk, die sedert 172Q opengebleven was. Eén burger 
uit Emden, johaee spree genaamd, bood aan, dezelve 
voor de in evenredigheid uitermate geringe som van 
ƒ30,000 te omdammen. Zijn aanbod werd aangeno
men, en hoezeer hg met veelvuldige tegenspoeden had. 
te kampen, bragt hij bet werk gelukkig ten einde. -  
Eindelgk liet de stad Emden zich aan de dgken gele
gen liggen; er werd met haar eene overeenkomst 
getroffen, volgens welke aan haar voor het leggen van 
eenen kaai- of zomerdgk in het Opper- en Neder»

17
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Emuche dgkdistrikt ƒ270,000, en voor den hoofd- 
dgk ƒ800,000 beloofd werden. Nu werd de ar
beid met den grootsten ijver en omzigtigheid be
gonnen,; in September reeds was de kaaidgk gereed, 
de hoofddgk in den zomer van 1725, en zoodoende 
eindelgk bet geheele land gesloten. Tot dien tgd 
toe stond bet westelijk gedeelte der provincie, sedert 
1717, voor de zee open, welke dezelve bg eiken 
slechts middelmatig boogen vloed overstroomde. In 
al dien tgd kon er geen koren verbouwd worden; 
het vee vond ter naauwernood eenig karig voedsel op de 
met zoutwater gedrenkte weiden. Bgna ƒ1,800,000 
werd er in dien tgd aan den dgkbouw ten koste ge
legd, zonder nog den arbeid der belanghebbenden 
mede te rekenen, welke op ƒ270,000 mag gerekend 
worden *).

Het scheen, dat de nu eenmaal opgeruide zee niet 
weder tot rust konde komen. Gedurende onderscheidene 
jaren na den beschreven grooten vloed, grepen er telkens 
zware stormen met hooge vloeden plaats, welke op nieuw 
verderf over de ongelukkige marscjbstreken verspreidden. 
Het geheele jaar 1718 was gekenmerkt door menig
vuldige stormen en hooge vloeden. Reeds op den 25sten 
Februarg ,a nadat er eenige dagen lang een hevige storm 
gewoed had, kwam er een hooge vloed opzetten, welke 
door de verwoeste dgken bet land binnendrong, menschen

1) W tarda, VII. 31*78. Archief-Akten. Men vindt daarvan 
vele in bet oude vorstelijke archief, die gedeeltelijk be- 
rigten aangaande den vloed behelzen, gedeeltelijk en wel 
inzonderheid de herstelling der dijken betreffen.
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en vee van het leven beroofde, vele door den vorigen 
vloed reeds beschadigde huizen geheel vernielde en overal 
dat weinige, wat aan de dgken hersteld was, weder 
vernietigde. In Oost-Friesland stond het water schier 
even hoog ais in den Kersvloed, gelijk ook in Jever, 
hoewel aldaar geene menschen omkwamen j behalve aan 
de dgken, werd de meeste schade aan het winterkoren 
toegebragt, dat door den December-vloed, door het 
toenmaals spoedig weder afloopen des waters, weinig 
had geleden, doch thans bijna geheel verloren ging. Even 
zoo ging het in Oldenburgsn in het Brètnenscke‘). Groo- 
ter waren de verwoestingen, welke dé vloed aan den 
oostkant der Elbe aanrigtte. De storm woedde zoo ver- 
schrikkelijk, dat eene groote meqigte huizen omverre 
gewaaid of half verwoest werden, in Holstein zelfs ge
heele adellijke huizen ; vele duizende boomen werden 
ontworteld, zelfs in Tonningen al de huizen van de 
daken beroofd en van eenigen de gevels omverre ge
worpen. Ook voerde de zee vele groote en kleine ijs- 
schollen mede, ' die geheele plekken van het land 
bedekten, inmiddels ook hier en daar de dgken tot 
borstwering verstrekten, zoo ais bij Fahretofï ,  Okholm 
enz., welke zg digt bedekten en zoodoende behielden. 
In HoUtehn Werden de aan de dgken gedane herstel
lingen overal weder vernield, zelfs vele door den vorigen 
vloed verschoonde plaatsen weggespoeld, vooral in de 
TV ils ter^m arsch. In Dithmarsen, waar nu het water 
2 fA‘lot 3 , op eenige plaatsen zelfs 4 voet hooger stond

1) Out hof9 796: Jansen, 317.
1 7 *
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dan bg de vorige overstroonpng, liepen de kerspelen 
Brunsbüttel en Eddeldk al aanstonds onder; terwijl 
de zee door de groote Eddelaker braak, met de grootste 
onstuimigheid, binnendrong. Zuider-Dithmarsen werd 
zwaar geteisterd, slechts 900 roeden van deszei fs, 6 mij
len lange dgken bleven onbeschadigd ; 17 menschen 
verloren hel leven 9 benevens 674 paarden en koeijén en 
212 schapen ; 204 huizen dreven weg, waarvan eenigen, 
met de bewoners, op verren afstand weder neergezet 
werden, terwijl er 382 verwoest waren. In Noorder- 
Dithmarsen werd er insgelijks zware schade aan de 
dgken toegebragt, zoodat er 21 kolken in dezelve 
ontstonden ; er gingen 92 huizen en 2 molens ten gronde, 
11 menschen en 160 paarden en koeijen vonden hun graf 
in de golven. Het zwaarste werd de Hedwig-póldet 
geteisterd; deszelfs sluis werd verwoefet, 3 kolken 
spoelden in den dgk, 39 huizen dreven weg of werden 
zwaar beschadigd, slechts 3 bleven er over ; en 36 men
schen , 70 paarden, 250 stuks hoornvee, 580 schapen 
en varkens kwamen om. Velen aldaar, die, in plaats ván 
het in den Kersvloed verloren vee en huisgeraad zich op 
nieuw daarvan hadden voorzien,, zagen zich thans weder 
van hetzelve beroofd. In de JVilstermarsch^ waar slechts 
één kind het leven verloor, schoof het water een stuk 
veenland, met 4 daarop staande huizen, ruim 30 roeden 
voort. Een nog merkwaardiger natuurverschijnsel, zonder 
voorbeeld in de geschiedenis, greep op het Ecklaker 
veen plaats. Eene geheele streek ván hetzelve, l/% mgl 
in omvang, werd ter dikte van 18 tot 20 voet door 
het water losgerukt en opgeheven ter halver hoogte van
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de huizen j hetzelve zette zich aan twee huizen vast, 
omringde dezelve bijna geheel en bragt de daarop staande 
scbeone hooge berken mede, welke in dezelfde orde 
bleven, waarin zij te voren gestaan hadden. Het veen 
zelf werd in milHoenen stukken verbrokkeld en deze op 
goed land in EeUak gespoeld, hetwelk daardoor be
dorven werd. De op dat veen nog aanwezige kleine 
meren ontstonden ten dien tijde in de diepten, welke 
door de opligting van groote veenstukken gemaakt wer
den *).

Bij Tennmgen liep bet water, met eenen sterken 
gsgang, over alle dgken heen. Vele polders in Eider- 
sledt, die bij den vorigen vloed van het water verschoond 
bleven, werden nu overstroomd. In den Hecklauer 
polder werden velç huizen weggespoeld en te Si- . 
montberg verdronken 2 menschen. Te Husum stond 
het water in de meeste huizen 2 voet hoog, terwijl de 
straten vol ijsschotsen en hout lagen. In den Frin 
rfridl#-polder, Dagebül ende JViedinghardewerden de 
sterkste huizen geruïneerd, ten deele omverre geslagen 
eu uit velen het huisgeraad weggespoeld. Het geheele 
land was ook hier met groote gssehotsen bedekt: overal 
gs eu water. Nordeêrand en Pellworm werden ins
gelijks onder water gezet, alsmede Föhr, alwaar de 
vloed hooger rees, doch op de Halligen eene volle el 
lager bleef, dan op den 25sten December. Veertien

1) Eene hoogst merkwaardige daadzaak; Zonden de ménig- 
vntdige op de Marsch aanwezige meren, althans de klei
neren, misschien op deze wijze ontstaan zijn!
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dagen lang bleef de storm in de oostelijke streken woe-* 
den; langen tgd bleef bet water aldaar op bet land 
staan; zelfs nog na Johanni stond hetzelve op sommige 
plaatsen twee voet hoog. Toen hetzelve eindelgk was 
verdwenen 9 geleek het land ten deele naar de de slijk- 
banken op de Wadden. Velen waren genoodzaakt een 
gedeelte van hnn vee te verkoopen, om slechts bet overige 
te kunnen onderhouden *).

De stormen van den 6 , 9 tot den 18 en Sisten 
Maart, den 3, 17 tol den 19den April veroorzaakten 
nieuwe vloeden, die bet zeewater in Jener en OotU 
F  rietland over bet land en door de stad Emden dre
ven 2) ; vervolgens die van den 28sten Jung, 27sten July 
en den lOden October. De laatste was zeer hevig. In 
Oost-Friesland werd alles weder ip eene zee herschapen 
en het meeste van hetgeen men reeds aan de dgken
had hersteld, spoelde weder weg. Ook Engdand had
door dezen vloed te lijden; de dgken aldaar bg Dagen
ham werden verwoest ; men begrootte de kosten van her
stel op 100,000 pond sterl.3). In Dithmarten ver
nielde deze vloed al den arbeid aan de Eddelaker braak. 
Daar werden de kerspelen Brunsbüttel, Edddak en 
het oostelgk gedeelte van Marne onder water gezet, 
hetwelk door bet Kudenmeer, nu reeds ten derden

I> K u$z, II. 36. * W a lth e r ,  292. * B o llen , i  p. 338. *Cule- 
mann, 42. O u th o f g e e ft , op blz. 796, bet aantal van de in 
den omtrek van Meldorf, in Zuider-Dithmarsen, verdron
kene menschen, zeer overdreven, op 1,000 op.

2) Onthef, 798. Jansen, 322.
3) Outhof, 802. Vermoedelijk eene nui te veel.
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male, met groot geweld naar Seedorp en andere plaat» 
sen in de Wüstermarsch stroomde. De storm van den 
fCden tot den 18den December joeg de zfee door de 
Eddelaker braak weder in bet land, zoodat, doordien 
ook de Barlter middendijk bezweek, alles tot aan 
Busenwerth overstroomd werd. Vandaar golfde bet 
water naar Seedorp en Eeklak, ter breëdte van 300 
roeden over het veen heen, vele zware balken, welke 
uit de Eddelaker braak gerukt yvaren, medevoerende; 
hetzelve deed onderscheidene middendijken bezwijken, 
waardoor het grootste gedeelte der TVïlslermarsch ten 
Viesten der Wilster onderliep ‘). In Oost-Friesland 
woedde de storm van den 13den en ldden December het 
hevigste. Al bet land werd weder overstroomd, onder
scheidene kleine huizen weggespoeld en veel van het 
äan de dijken herstelde, vooral bg Risum en in het 
Greettner-ambt, verwoest. In Emden stond het water 
in de Nèustadt hooger dan in de Altstadt, hetwelk 
ook bg de vorige overstroomingen bet geval was geweest, 
doordien hetzelve daarheen landwaarts door de groote 
£atwft*t*-kolk stroomde, hoewel anders dit gedeelte van 
de stad slechts zelden zeewater ziet, wgl dezelve aan de 
havenzgde door eenen dgk beschut is 2).

Ook in het jaar 1719 verhieven zich veelvuldige 
stormen, die vooral voor de nieuwe dijkwerken verder». 
felijk waren. De storm van den 26sten en 27sten Mei 
dreef de zeevloeden ten vierden male door de Eddeta-

1) Kuszy II. 44. *Culmcmn, 120« * Bolten, IV. 363.
2) O w tho ftm .
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her braak, over het Rudenmeer tol Seedorp eux. ; die 
vao den Oden Augustus uam 16 roeden van het hout
werk van die braak en de beide bruggen mede. Het 
hevigste was de storm van d en 12d November. Alles 
wat aan deze braak verrigt was, werd ten gronde toe ver
woest. Het grootste gedeelte van Zuider-Dithmarsen en 
het noordelijk gedeelte van de W  ilstermarsch liep 
onder *). In Oost-Friesland werden de dgken zwaar 
geteisterd ; in Emden braken de deuren der ketting
brug , waardoor het zuidoostelyke Faldem ovérstroomd 
werd $ ook de Fleiscbhaus-sluis was op bet punt van 
te bezwijken, hetwelk slechts nog door aangebragte 
zware stukken zandsteen werd voorgekomen 7).

Het jaar 1720 begon en liep ten einde onder stor
men. Die van den 2den en 3den, ais ook van den 14den 
January zette Oost-Friesland,. ook Emden, onder 
water en vergrootte de openingen in de dgken ; in den 
dgk achter Larrelt was eene kolk te zien van meer dan 
50 voet diep 3). Op den 18den February greep er weder 
eene overstrooming plaats. By eenen sterken noord
westen storm bleef het water na den vloedtijd, om 6 
uur, staan, in plaats van te vallen, en werd zelfs nog 
hooger gedurende den geheelen tgd der ebbe, doch na 
1 uur , l)ij het naderen van den vloedtijd, begon het
zelve te zakken, terwgl de wind eenigzins bedaarde 4). 
-  Midden in den zomer, op den 16den Jufy, staker 
weder een hevige storm op, welke drie dagen lang

1) K usz, II. 47. *Culemann, 140 u. L *Bolten, t. a. p.
2) Out hoi, 809. 3) Outhof\ 811. 4) Ovthof, 012.
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aanhield en een’ hoogen vloed opjoeg, dic den kaaidijk 
om de Eddelaker braak doorbrak en grootstendeels weg
spoelde ; welk lot ook de hoofddijk om denzelven op 
den Sleten Angustus, onderging f).

De laatste dag des jaars 1720 was weder, even ais 
vóór drie jaren 9 een dag van schrik voor de Harsch- 
bewoners. Gelijk toen de Kersdag-vreugde, werd nu 
de blijdschap over het nieuwe jaar veranderd in geklag 
en. gejammer. Er kwam een der hoogste vloeden op
zetten , welke doorgaande den Kersvloed te boven ging 
en eene even zoo algemeene overstrooming veroorzaakte. 
Hen noemde denzelven den Nieuwjaarsvloed, omdat hij 
even vóór nieuwjaar plaats greep. Het was juist nieuwe 
maan 9 waardoor het water hooger steeg dan gewoonlijk, 
o&choon de storm. niet zoo hevig meer woedde. Reeds 
op den 29sten December stak dezelve uit het zuidwes
ten op, hield den volgenden dag aan en liep dén 
31sten December naar het noordwesten. AI hooger en 
hooger kwam de zee tegen de dgken opzetten, om en 
spoedig na den middag stortte zg zich over dezeben 
heen en was >reeds vroeger door de, vooral in Oot$~ 
F  rietland, bereids ontstane dijkbreuken naar binnen 
gestroomd. In weinig tijds was schier de geheele Harsch 
van O ótt-Friet land ,. Jever, Oldenburg, Bremen, 
Holtiein en Sleetwifh eene golvende zee. Ook Gro
ningen en Zeeland hadden yan dezen vloed te lijden. 
In Zeeland steeg bet water zeer hoog. Te Middel* 
burg j Vlittingen en andere plaatsen op Weicheren

1) K u sz , ü .  50. *Cul€mann% 17&?
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flood bet water 4 duim hooger dan io 1682« De dijk 
io bet zuidwesten van dit eiland, vooral ín de nabij
heid van Vlis fingen, werd zwaar geteisterd. Het aan 
den buitenkant van deqzelven staande paalwerk werd 
loBgeruki en over den dgk heen «vele roeden verre land* 
waárta in gespoeld j ál de huizen werden zwaar bescha
digd , en ook op vele plaatsen de aldaar nog aanwezige 
duinen drie, vier en meer roeden achter de hoofden 
weggespoeld. De schade was zoo groot, dat men de 
kosten van herstelling op drie ton gouds begrootte *). 
Op bet eiland Schiermonnikoog werden de duinen, 
dié bot dorp besobulteden, ten deele geheel weggespoeld, 
benevens de, na dén vloed van 1717»pas herstelde 
dgken op Ameland 2).

Oost-Friesland onderging eene groote overstroo- 
ming. Tegen den middag kwam de zee met onstui
migheid over de dgken heenbruisen, -  vroeger reeds 
was .zg door de gedeeltelijk weggeslagene dgken in bet 
Emsigerland en het Norder ambt binnengedrongen, 
en bedolf al de aangeslijkte landen. Desniettegenstaande 
was de sohade niet zeer beduidend $ eensdeels omdat de 
ovtrstrooming bij dag plaats greep, anderdeels doordien 
de op zich zelv’ niet sterke storm intusschen begon te 
bedaren. De meeste schade ondergingen de * dgken« 
Deze warén in sommigév streken nog niet ten voHe her
steld, :op andere plaatsen, behahre in het Harlmgor- 
land, * nog niet tot de vereischte dikte en sterkte gebragt,

1) Tegenw. Staat. X, 262.
2) Tegenw. Staat. XIV, 377, 461.
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betwelk men tot bet volgende jaar had uitgesteld ; boven
dien hadden zij door de boofdstorraen reeds zooveel 
geleden 9 dat bet zeewater in onderscheidene streken der 
provincie ebbe en vloed hield, en zoodoende werden zg 
thans bijna overal vernietigd. Voor Reiderland liep 
bet weder bet beste af, daar hetzelve alleen van de 
overstrooming verschoond bleef; het water kwam nog 
niet geheel tot aan de kruin van de Z)o/¿ar¿-dijken en 
spoelde slechts op enkele plaatsen over dezelve heen; 
van den Eems-dijk bg Coldam werd een eindwegs de 
kruin afgeslagen, waardóór* eènig water binnendrong. 
Grootere schade leden de Oberledinger-dijken , meer 
nog die tnsschen Leer en Oldereum; in dezelven kwa
men 12 groóte gaten, en een bij de Sautler-sluis, met 
eene' kolk van 60 voet breed en 18 voet diep. De ker
spelen Veenhusen en Neermoor leden zware schade 
door hetwater. Et bleef naauwelijks een huis onbe
schadigd r 40 derzelvea waren te Neermoor onbewoon
baar. én moesten ontruimd worden. Het ergst van allen 
werden de dgken van de. Opper- en Neder-Eetn* geteis
terd. Overal hadden zij doorbraken, kruinstortiögen en 
afstortingen bekomen ,-verscheidene streken waren geheel 
geslecht , vooral tnsschen Emden en Borsum en in het 
3de, 3de, 4de, 6de* en 8stè kwartier van den Weder- 
JEemichen dgk, in'bet 6de kwartier alleen 150'roeden. 
Dordgk San dé grooteXorre/terkolkbad in den nóorder- 
vjeugel 2« tin den westervleugel 5 doorbraken, twee met 
niéuwe kolken, van welke eene: .zeer groot was eu tot 67 
voet diep ging. In de dorpen Larrelt, Wieldeum  en 
Twistum weprden onderscheidene huizen zwaar bescha-
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digd, het huis op de Knok, met 8 menscbeu, en 8 huiteu 
fan het buitengedijkte dorp Betteweer echter geheet 
weggespoeld, één huis slechts bleef hier nog staan. In de 
kérk, welke, sedert den Kersvloed niet meer tot godsdienst 
oefening gebezigd, in eene bewaarplaats van stroo ver
anderd was, hadden eenige dijkarbeiders hunne toevlugt 
genomen, die daarna met een schip van Risum werden 
afgehaald ; daar zg echter bg bun vertrek het vuur niet 
uitdoofden, geraakte de kerk in brand en niets dan de 
muren bleven staan. In bet geheele ámbt Emden ver« 
dronken 8  menschen, 21 huizen gingen geheel verto- 
red ,en  116 huizen waren zoodanig beschadigd, dat zij 
niet meer konden gebruikt worden. In de dgken van 
het Grèetmer ambt waren ook verscheidene plaatsen 
met hot land gelijk, terwijl er vele gaten en eenige 
kolken spoelden; in den Schoonorter dgk ontstonden 
twee kolken bg elkander, ieder van 14 tot 16 voet 
diepte, en wel eene op de plaats van de in 1686 ont
stane kelk. De laagliggende streken van het ambt Aurieh 
leden, vooral aan de huizen, groote schade, in de 
Wolden, Barstede, Riepe en Ochtelbur waren schier 
alle huizen beschadigd, zelfs de kerken te fFiebelsbur, 
Forlitz en Blaukirchen; eenige huizen werden wejj- 
gespoeld , ais ook dé Mönkeborg, een vorstelijk gebouw 
(Grashaus) in de heerlijkheid Oldersum; er kwam 
echter bgna niet een stuk vee om, ofschoon bet water 
hooger steeg dan in den Kersvloed, zoo ais men onder 
andoren bij Bagband waarnam. Het ergste lot trof het 
ambt Norden, alwaar het water hooger kwam dan in 
1717. ! Drie menschen vonden aldaar hun graf in de
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golven, benevens 20  paarden, 47 stuks rundvee, 26 
sehapen en 9 varkens; terwijl er 27 buizen geheel in 
puin lagen of weggedreven waren, de meesten met alles 
wat daarin voorhanden was, en 69 meerendeels zware 
schade hadden bekomen; de voet van de Norder Gaste was 
met het aangespoelde 'huisgeraad en veldgereedscbappen 
bedekt. Met de dgken zag het er bedroevend uit. 500 roe
den van het 650 roeden lange gedeelte van den Opter- 
warferweg tot aan den ouden stroodgk waren geheel en 
al geslecht en daarbij nog 7 kolken gewoeld. De ge
zamenlijke kosten van herstel der Wester- en lintlermar- 
scher dgken werden op ƒ322,950 geschat, waaronder 
alleen ƒ54,000 voor de demping dier kolken en ƒ100,000 
voor 500 roeden nieuwen dgk. Bgna geheel verwoest 
waren de dgken der drie Gharlolten-polders ; derzelver 

. herstelling moest ƒ60,840 kosten, ofschoon er reeds 
ƒ30,800 tot herstel der schade na den Kersvloed besteed 
geworden waren. In Norden stond de nieuwe weg, de 
Ulfen-, Seel- en Dammstraat geheel of grootendeels onder 
water. De ambtman k e t t l e *  moest, nadat hg de bin
nenvleugels der sluis door over de straat gelegde zware 
balken én stroo beveiligd had, in een buis bg de kleine 
brug eenige uren lang doorbrengen. De oude voogd 
PiCHLBR, die in der haast nog over deze brug naar huis 
wilde gaan, werd door den stroom medegesleept en ver
dronk. Ook in het ambt Berum werden de dgken 
zwaar geteisterd, te zamen meer dan 700 roeden tot 
op den grond weggeslagen ,en verscheidene kleine kolken 
gewoeld. De dgk van de heerlgkheid Domum was 
groot8tendeels vernield. Het water steeg in dit ambt
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niet zoo hoog ab in dat van Norden ; het kwam niet 
eens in de buitengracht van het slot te Berum. Schade 
van eenig belang onderging alleen de Oostermarsch; aldaar 
verdronken 4 menschen en 20 stuks vee , 4 huizen dre
ven geheel weg en 39 waren sterk beschadigd. Het beste 
liep het voor Harlingerland af, Deszelfs dijken waren 
na den Kersvloed zeer sterk en hoog weder opgeworpen, 
zoodgt zij niet veel beschadigd en spoedig hersteld wer
den. In de geheele provincie verdronken 18 menschen, 
34 paarden, 98 stuks hoornvee, 133 schapen en 9 
varkens, terwijl er 98 huizen weggespoeld en 349 be
schadigd waren !).

Ook in Jeverland hadden voornamelgk de dijken 
te lijden. Overal grepen kruinstortingen plaats, ver
scheidene streken worden geheel tot op den grond weg
geslagen , vooral die van Hohenkirchen in het noorden, 
en de Bandier dijken £n het zuiden ; er waren 6 bra
ken ontstaan, waaronder die in de nabijheid van de 
Crildumer sluis, ter breedte van 22 roeden en ter 
diepte van 25 voet, de gevaarlgkste was. Het zeewater 
stroomde voornamelgk door de gebrokene Bandier dij
ken in het land, alsmede in het Kniphausensche, hoe
wel het niet zeer hoog steeg, behalve in de kerspelen 
Heppem en Niende, ais het naast aan den dijk gele
gen, alwaar verscheidene huizen beschadigd werden en 
twee mrenschen omkwamen, benevens eenig vee. Op

1) Emder Kronijk. *Harkenroth, Nieuwjaars vloed. Wiarda 
VII, 56. Archief-Akten. Wiarda geeft het verlies aan 
menschen, vee en huizen te gering op; hij heeft, naar 
het schijnt, het ambt Norden niet medegerekend.
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Wangerooge werden de duinen iwaar geteisterd) eetóge, 
van @0 tot 70 roeten hoogte, verdienen schier gebed. 
-  Oldenburg leed veel schade aan de dijken. : De 
Schweiger- en Jahder-veendijken waren overal dotorge- 
broken. Er ̂ ontstonden 3 braken in dezelven ter diepte 
rap 12 voetj eene derzelve bij den Hoben, bijna 400 
voet wijd, werd echter weder van zelf gedempt door 
het daarin gedreven veen. . In het land Wurden , ten 
oosten der Wezer, werd de Boller slois weggeslagen 
en op derzelver plaats eene 20  voet diepe kolk ge* 
woeld. Ook hadden de dijken in het land f f  adeln 
veel te lijden. Te Twielenfleth ontstond eene zware 
doorbraak, en wel 5 bij Buxtehude. Hamburg stond 
ten deele onder water,, en leed aanmerkelijke schade 
aan de in kelders en pakhuizen aanwezige waren l).

Grooter was bet verlies, dal Holstein onderging. 
De Wilstermarsch was geheel overstroomd ; er ver
dronken 5 menschen en 376 stuks vee. De Elbedgk 
van Wevelefleth tot St. Margarethen werd op onder
scheidene plaatsen ter helfte, op anderen tot op den 
bodem weggeslagen, en de huizen aan den dijk bij 
Brokdorf gedeeltelijk medegenomen, gedeeltelik ver
woest. De sluis aldaar werd ten deele weggerukt. Dit 
den Stärdijk dreven 7, Stopen 2) weg, en er ontstonden 
11 doorbraken, terwgl ook de Andijk bezweek. : Door 
de beide sluizen aan bet Kaeenort dreef eenfe verbazende

1) Jansen, 376 u. f.
2) Zoogenaamde dijkgaten , openingen in den dijk tot door

vaart, welke met deuren gesloten of in den herfst met 
steenen of aarde digtgemaakt worden.

i
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menigte van allerlei voorwerpen door, waaronder ook 
drie doodkisten, die daarna door de kracht des waters 
verbrijzeld werden, zoodat d e 4 lijken er uitvielen en 
ronddreven. De Eddelaher braak brak op nieuw door; 
het water spoelde tevens de digt bij de braak staande 
huizen weg, waarbij eenige menschen het leven verlo
ren. Tot aan bet Kudenmeer heenstroomende, maakte 
hetzelve aldaar eene braak van 16 voet diepte en over- 
stroomde daarop, zoo ais reeds meermalen sedert 1717' 
was geschied, tusschen 3 en A uur des nadenmiddags 
de dorpen Aebtusenwitch, Seedorp en Ecklak, steeg 
aldaar 2 voet hooger dan in 1718 en rigtte ontzettende 
verwoestingen aan. Van bet dáár gelegen hoog veen 
werd een stuk, 3 morgen groot, weggespoeld, in tai- 
looze stukken vermorseld en deze over de landerijen van 
twee nabgliggende hoeven verspreid, die daardoor be
dorven werden. Het booge veen tiisschen de genoemde 
dorden en het Kudenmeer werd opgeligt, ter hoogte der 
aldaar staande huizen, en voor 'een gedeelte met de 
daarop staande gebouwen weggespoeld, daarna in vele 
duizenden stukken verbrijzeld, welke overal heendreven, 
zelfs tot aan den Stör- en Audijk. Op eenige stukken 
stond groenende rogge, die ook in den volgenden zomer 
rjp  en ingeoogst ward. Uit het dorp Kudensee dreef 
een hof met appel- en andere boomen naar FUthne, 
alwaar die boomen des zomers goede vruchten droegen. 
Yan Flethsee dreef daarentegen een bloemtuin, met 
land en het huis, 1Ö roeden ver weg, en de schoone 
anjelieren en andere bloemen verspreidden des zomers 
hare aangename geuren te midden van stukken veen in
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een moerassig oord. In de Wilstermarsch werd bij 
opmeting bevonden, dat door deze Teenstukken 68 jukken 
(à 37 morgen) aanvankelijk onbruikbaar waren gewor
den. Op vele plaatsen ' aldaar bleef bet water tot in 

, den Zomer, zelfs tot in September staan. In Kudensee 
dreven 8  huizen met menschen en vee weg, en 7 in 
Flethseej terwijl er verscheidene gebouwen verbrijzeld 
werden of de muren verloren. Geen enkele polder in 
het gebeele hertogdom Steeswijk bleef droog, behalve 
de beide Christian Albrecht?* polders in het ambt 
Tondem ; terwijl de Südermarsch weder doorbrak. 
In Husum stond het water hooger dan in 1717 en 1718. 
De HalFgen hadden veel door te staan. Op Nord-  
strandisekmoor werd de kerk van binnen geheel ver
woest, aan alle huizen de muren ingeslagen, 3 geheel 
omvergeworpon en met de beide daarin aanwezige be
jaarde ecbtgeoooten weggevoerd. Op Hooge gingen 4 
buizen verloren, op Nordmarsch 7, benevens eene vrouw 
en 2  kleine kinderen ; op laatstgenoemd eiland nam 
de predikant met zijn huisgezin de vlugt op den kerkzol- 
der, nadat zij vooraf nog het vee hadden losgebonden. Bij 
bet terugkeeren bevonden zg, dat de schapen zich in een 
bed hadden gered en dat de koeijen met de voorpoolen bij 
dezelve wareinopgeklauterd. De kerk op Langenesz werd 
zwaar beschadigd, alsmede bet kerkhof, alwaar onderschei
dene lijken uit de graven werd gespoeld. Te Föhr 
drong het water door verscheidene dijkbreuken het land 
binnen en steeg 1% voet hooger dan in 1718. Zelfs 
to t  aan het diep in zee opgelegen Helgoland strekte deze 
vloed zijne verwoestingen uit ; eenige op het voorland

18

D ig itiz e d  by L j O O Q i e



274 G K A Q H I B D B S  1 8  D I E  (ta n  172 0

staande woningen en pakhuizen werden medegevoerd; 
terwijl de smalle landengte, waardoor het duin of zand-« 
eiland met hetzelve verbonden was, doorgebroken en dit 
zoodoende in een eiland herschapen werd ‘).

Een groote ÿsvloed. in February 1721 berokkende 
¿eer veel schade aan de Noord-Friesche dijken. Bij ! 
een’ tweeden vloed, op den 6den en 7den April, brak 
het water weder door de braak aan bet Kudenmeer, 
waarvoor men eenen dam geslagen had, en overstroomde 
andermaal de westelijke zÿde van de fViUtermar*chy 
alsmede het kerspel St. Margarethen *). Oost-Fries- 
land werd in hetzelfde jaar door twee zware vloeden 
bestookt. De eerste, op den ßden en 6den October, rukte 
den kaaidjjk om de Schoonorter kolken weg, zette 
den polder onder water en woelde ook nog eene kolk 
te Greetsiel in den westelÿken Muhdedÿk. De tweede, 
op den 25sten November, verwoestte op nieuw den 
kaaidÿk om de Schoonorter kolken, alsook dien om 
de kort voorheen ontstane kolk in den Muhdedÿk, deed 
eene nieuwe kolk daarbÿ ontstaan, groef verscheidene 
doorgaande gaten in den dÿk van bet Greetmer audit 
en zette dit geheele ambt onder water3).

Bij een’ op den 26sten October 1723 plotseling 
ontslanen storm sloegen verscheidene visschersvaartuigen

1) Kusz, Í1. 51 u. f. 61. * Walther9 306. 'Culemann, 206 enz. 
en and.

2) Kusz. II. 59.
3} Archiv-Akten. Berigten nopens de overige ambten zijn 

niet voorbanden«
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ran het eiland Ameland bij de terugkomst aan strand 
om , waarbij 31 menschen omkwamen1).

Het westelijk gedeelte van het ambt Hadenleben 
werd op den lOden October 1725 door eene overstroom 
ming bezocht2). > ,

Aanhoudende regen ín het najaar ran 1725, op* 
gevolgd door het vallen van veel sneeuw in den win
ter, deden den Rijn opzwellen, hetwelk na de opdooi 
groote overstroomingen in de Nederlanden ten gevolge 
had. Een ijsdam, welke zich in de Lek bij Schoon
hoven had vastgezet, veroorzaakte op den 21sten Ja
nuari] 1726 twee groote doorbraken in den dgk en de 
overstrooming vau den Krimpener- en Looptkerwadrd. 
Ten zelfden tijde bezweek de Lingedijk bij Drumpt en de 
Waaldijk bij Dalem of Daelhem, waardoor de geheele 
Tielerwaard insgelijks onderwater gezet werd, vervolgens 
het land tusschen die beide rivieren in gelegen, en een 
gedeelte der Meijeriƒ van 'e Bertogenboech« Ook de 
dijk bij Linechoten moest zwichten, en daardoor ver
spreidde zich het water door het Nedersticht van Utrecht 
eu vervolgens verder naar de Vecht en Amstel, zoodat 
hetzelve hier op vele plaatsen meer dan A voet hoog op 
heiland stond. Op den 6den Februari] brak ook de Linge
dijk bij Kedichem, oiKehum, op 3 roeden breedte door, 
des anderen daags op 8-9 roeden, en den 8sten February 
wederom op 36 roeden breedte. Door deze groote 
opening kwam het water met een verschrikkelijk ge
weld den Alblaeeerwaard binnenbruisen, stortte in

1) Tegenw. Staat, XIV! 377. 2) Kusz, II. 67.
18*
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denzelfden nacbt ook met groot geweld oyer den Sou- 
wendijk, en binnen korten tijd stond die Waard, 
met de zoogenaamde V ijf Heerenlanden , te4 zamen 
ö □  mijlen groot, diep onder water, hetwelk 20 
duim hooger steég dan in 1709, en aan deze stre
ken des te groolere ellende baarde, daar veelvul
dige stormen uit het westen en noordwesten het wa
ter in onstuimige beweging zetteden; eene ontelbare 
menigte huizen, schuren en hooibergen werden daardoor 
verwoest, vooral in de laagstaande dorpen, alwaar de 
menschen eene scbuilpaats in de kerken moesten zoeken. 
Eerst tegen bet midden van Maart gelukte bet de sluizen 
te openen; het water liep echter zoo langzaam af, dat 
hetzelve nog diep in den zomer 1 voet hoog op hot land 
stond 1). -  Op den 16den October deszelfden jaars ont
stond er aan de Sleeswijksche kusten een hooge vloed, 
waardoor de dijken zwaar werden beschadigd j de Süder- 
marsch zoude bijna geheel overstroomd geworden zgn 2).

In het jaar 1728 brak de Waaldijk van den Tie- 
lertcaard beneden Buren weder door, alsook in 1729 
in dezelfde streek, doch de schade was niet beduidend 3).

In 1736 ontstond er, op den 24sten November, 
een zware vloed, die in Hamburg en over bet omlig
gende . aangeslgkte land eene overstrooming . veroor
zaakte 4). Dezelve trof in Oost-Friesland vooral bet 
ambt Greetsiel. Des middags liep bet .water aldaar

1) Tegenw. Staat, VU, 406. B d je r , N eejland’s Watersn. 1.129*
2) K usz, II, 68. 3> B e ije r , t. a. p.
4) Kusz, II, 71, Hamb. Adresz-Nacbr.1791, p. 217.
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over de dijken been ; schier overal werd de kruin afge
spoeld, de groene dgken gingen meest tot op den hoogen 
voet verloren en kregen verscheidene doorgaande gaten 
tot 3 voet diep onder het maaiveld.

In den Muhdedgk te GreeUiel kwamen 3 grond- 
breuken en 2 in den Topperdijk. De sluis had veel 
te lijden. Door een der gaten in den Muhdedgk kwam 
een schip binnenzeilen, nam den halven gevel van een 
aan den dgk staand huis mede en geraakte vast in den 
tuin. Ook in den dijk van het fVirdumerneuland 
was eene opening van 342 voet breedte, benevens twee 
kleinere. Bijna het geheele ambt werd onder water 
gezet. Naauwelijks was hetzelve afgezakt, en de door
braken in alle haast met eenen kaaidijk omringd, toen 
een hevige storm in den nacht van den 2den op den 
3den December alles weder wegrukte, de drie gevaar
lijke breuken: het Totegat bij GreeUiel en de zooge
naamde E  tl sum m er en Uttumér kolken tevens ver
wijdde, de laatsten zelfs tot 12 voet diepte benederi 
bet maaiveld, én bet grootste gedeelte des lands we
der vol zeewater joeg. Men legde nieuwe kaaidijken, 
doch die der Uttumer kolk werd in den nacht tusschen 
den 15den en 16den December andermaal weggeslagen, 
en* ten vierden male op den 13den Januarij 1737, 
waarbij bet land wederom meest onder water gezet 
werd. Het water streek wel over de Neder-Eemsche 
dgken been,, doch op slechts enkele plaatsen werd de 
kruin weggerukt en er kwam aldaar weinig water in 
bet land ‘).
1) Archiv-Akten.
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Qp den 24sten en 26sten December 1740 veroor
zaakte bet booge water van den Rijn en der Maas menig
vuldige dijkbreuken in Holland en Gelderland, welke 
aanmerkelijke overstroomingcn ten gevolge hadden. De 
Maasdgk bij Heusden, de Waaldijk bij Bommel en 
Eiden braken insgelijks door en zonken ten deele in , 
terwijl er tevens verscheidene diepe grondbreuken ont
stonden. Daardoor werd de Betuwe, de Tielerwaard, 
het land tusschen Maas en Waal, alsmede bet land van 
Heusden en Altena onder water gezet; het laatste vooral 
werd hierdoor in diepe ellende gedompeld. Yele huizen 
werden weggespoeld of omverre geworpen en de bouw
landen verwoest, terwijl het vee verdronk l). GroOtere 
schade veroorzaakten de vloeden op den Sden Januari) 
1741. In den noordelijken dijk der Linge spoelden 5 der 
grootste breuken, waardoor de Alblasserwaard en veel 
van bet omliggende land, te zamen meer dan 150,000 
morgen (22 ‘A □  mijlen), diep onder water werden ge
zet. Yele huizen werden door den sterken stroom en 
golfslag weggerukt of zwaar beschadigd; tevens kwam 
er veel vee om; vele der bewoners moesten met het 
Weinige hunner have op den dijk vlugten en dáár langen 
tgd in koude en onafgebroken vrees van hun toevlngts- 
oord te zien vernietigen, vertoeven, totdat men hen met 
moeite afhaalde èn naar de naastbijgelegene steden in 
veiligheid bragt. De schade zoude oneindig grooter 
geweest zgn, bad men niet het gevaar zien aankomen 
en het meeste vee, benevens andere zaken, naar de steden,

1' Tegenw. Staa», V il. 291. B eije r , 130.
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kerken en andero hoogliggende plaatsen in veiligheid 
gebragt. Den A Iblaseertoaard viel weder het ergste 
lot te beurt. Het water steeg in denzelven 3 voet hooger 
dan in 1726. Verscheidene dorpen werden door het
zelve schier geheel verwoest ; zoo bleven er te Bleekene- 
graaf slechts 3 huizen onbeschadigd , ook in Otteland 
telde men niet meer, welke geen letsel hadden bekomen, 
le Goudriaan waren 14 hnizen geheel weggespoeld en 
20 van de 24, die te Schelluinen stonden. Eenige men
schen kwamen door honger om, meer nog verdronken. 
Ook veel vee, huisgéraad, bedden en andere dingen van 
allerlei aard dobberden op het water rond. Tot verer
gering van den. nood stak er een gure nck>rdoostewind 
op, vergezeld van nevel, hetwelk elkeen weerhield om 
met vaartuigen de noodlgdenden te hulp te komen; 
terwijl tevens de vorst inviel, waardoor de redding nog 
meer werd vertraagd, zoodat aan zeer velen eerst na
dat het ij s vast was, hulp konde verschaft worden. 
Toen zag men tevens een vreemd schouwspel; overal 
was men bezig het drooge hooi te bergen en het natte, 
op het ijs te droogen, even alsof het in den hooitijd 
was. Gelukkiglgk begunstigden de winden den afloop des 
waters, zoodat men in Jong weder droog land had en 
met het herstellen der huizen kon aanvangen. In het land 
Aliena waren de dijken na de overstrooming in De
cember des vorigen jaars naauwelgks weder eenigzins 
hersteld en de velden droog, toen op den 25sten April 
een booge vloed van het benedenwater zich door de nog 
niet geheel gestopte breuk bij Werkendam op nieuw 
eenen doortógt baande, en het geheele land overstroomde,
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dat eerst diep in het zomer weder droog werd, en toor' 
dat jaar geenen oogst noch toeder voor het vee ople
verde l). -  Bij Haarlem bezweek op den SOsten April 
de Slaperdijk, waarvan eene overstrooming van het om
liggende land het gevolg was. -  Tegen het laatste van 
November stormde bet hevig uit het noordwesten, zoo
dat het zeewater op den 24sten overal zeer hoog opliep 
en de dijken zwaar beschadigde, terwgl het op den 
27sten ook een gedeelte van den grooten toren le 
Egmond aan zee wegrukte, welks overblijfselen door 
eenen storm op den 7den Februar ij 1743 geheel ver
brijzeld werden 2). -  De Elbe was in Januari) insgelijks 
vol ijs, hetwelk zich vastzette en het water in zijnen 
loop ophield. Tengevolge hiervan brak de dijk op den 
28sten Januari), bij Kirch- en Ocbeenwerder op 6 
plaatsen door, Waarbij eenige huizen verwoest werden 
en de omstreek vol water liep. ’s Nachts op den SOsten 
January bezweek ook de Neufngammer achterdijk, waar
door het kerspel van dien naam onder water gezet werd. 
Eerst op den ßden en Oden February herstelde een storm 
den onbelemmerden loop der Elbe, bet met ijsschot
sen bedekte water werd door den storm zoo sterk in 
beweging gebragt, dat de muren en der in bet 
water staande gebouwen werden weggerukt. In Och- 
eenwerder stond het water door elkander 14 voet 
hoog; 7 weken lang moesten de inwoners in dim 
toestand doorbrengen, gedurende welken tijd men

1) Tegenw. Staat, VU, 292.
2) Tegenw. Staat, VII!, 359. Beijer, I, 130.
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oteral op het land met de grootste Elbeschepen rond- 
voer *).

Oost-Frietland werd in hetzelfde jaar door twee 
hooge tloeden overstroomd. De eerste deed, op den29sten 
April, de dijken in bet Obtrledingerland en die bij JFee
ner bezwgken. De tweede veroorzaakte, in den nacbt van 
den 27sten op den 28sten' November, wederom eene 
dijkbreuk in bet Oberledtngerland ; bij Hilkenburg 
sloeg een schip om, en de zich daarin bevindende 6 
menschen vonden hun graf in de golven. Ook Einden 
werd voor bet grootste gedeelte onder water gezet2).

Het opzwellen van den Boven~Rijn en van den Main in 
het jaar 1744, waardoor Frankfort en andere steden 
en dorpen onder water kwafmen, bragt te weeg, dat ook 
de Lek hoog opzwol. Een hevige zuidweslewind in 
Maart joeg het water nog hooger op, hetwelk de dijken 
zoo sterk bestookte, dat zij op den 12den Maart tusschen 
Amtterdam en Lexmond doorbraken, waarop het water 
de V ijf  Hoerenlanden overdekte, en een paar dagen 
daarna, nog meer wassende, over den Souwendijk liep 
en den geheelen Alblatterwaard, welke door de vroe
gere Veelvuldige overstroomingen reeds zooveel had ge
leden , op nieuw in eene zee herschiep en aan deze 
ongelukkige landstreek eene schade berokkende, diè 
alleen aan huizen, molens en bruggen f 526,000 be
liep. Zelfs in Jung waren de velden nog niet weder

1) Kusz, 11,77, *Hebns, 444. Scriba, Flulh von 1741, S. 412.
2) Ravinga, 166. Emder K ron ijk, welke den tweeden vloed 

tusschen den 17denen 18den November stelt.
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droog. Ook in Gelderland en Overijeed bezweken 
de dijken op onderscheidene plaatsen !).

Eene nieuwe doorbraak in den noordelijken Lek- 
dgk veroorzaakte in bet volgende jaar eene groote over- 
strooming in Utrecht en Holland 2). -  Op Stillen Vrijdag 
deszelfden jaars zette een zware stormvloed de Haed- 
dorfer manch onder water en beschadigde den dijk bij 
Sudorf) dat mai bet dorp verder achterwaarts verleg
gen en eenige honderden morgens land aan de Elbe 
prgsgeven moest 3).

Op den 12den December 1747 woedde er een 
storm ais een orkaan aan de geheele Noordzeekust. 
Dezelve stak des avonds ten 6 urç uit het zuidoosten op, 
was het hevigste uit bet zuidwesten, liep daarop naar 
bet noordwesten en legde zich tegen den morgen. Sterke 
hageljagt en regenstroomen vergezelden denzelven; de 
rukwinden waren zoo hevig, dat men de aarde voelde 
schudden en vele hechte buizen, schuren en sterke boo
men omvergeworpen werden. Holland en Zeeland vooral 
hadden veel te Ijjden aan huizen en schepen. Tevens 
veroorzaakte de stortregen, dat de rivieren hoog opzwol
len en de dijken in Gelderland sterk beschadigd wer
den , hetwelk onderscheidene kleine overstroomingen ten 
gevolge had. De zee daarentegen stond juist niet hoog; 
men merkte zelfs op, dat bet gedtorende den storm aan 
de Nederlandsche kusten veel langer dan gewoonlijk ebbe

1) Tegenw. Staat. Vil. 416. Beijer, I. 132.
2) Beijer9 U a. p.
3) Kuêj, II. 82.
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was. Ook in de Elbe werd de vloed daardoor 12 uren 
lang teruggehouden. -  In Engeland woedde de orkaan 
insgelijks, en zelfs nog in Pruiesen, waar dezelve ge-. 
keele wouden omverre wierp *).

In December des volgenden jaars stormde bet zoo 
geducht, dat de Halligen gedurende 31 vloedtgden tel
kens overstroomd werden a).

Op den 23sten Maart 1751 drong het bovenwater 
weder op twee plaatsen door den Lekdijk, en vulde den 
Loopiker- en Krimpenerwaard, benevens het Land van 
Ysselstein 3). Den llden September, nadat bet de beide 
vorige dagen uit bet zuidwesten hád gestormd, liep de 
wind naar het noordwesten en joeg cenen zeer. hoogen 
vloed op, welke aanzienlijke schade te weeg bragt. In 
Óoêt-Frieeland liep bet water reeds des nadenmiddag» 
tusschen 3 en 4 uren over de Boven-Eemscbe dijken 
heen, hoewel, het aldaar eerst ten 5 ure de hoogste 
vloedtijd was. De dijken werden zwaar geteisterd, vooral 
in bet ambt Norden. In Reiderland werd de Bin- 
gtimtner en Ditzummer sluis, alsmede de Muhder aan 
de Leda weggeslagen. In Emden stond het water in 
eenige huizen tot 12 voet hoog. De zee liep dáár hoo
ger , dan op den 31sten December 1720^ Yele schepen 
vergingen voor de oogen der toeschouwers *)• Oneindig 
Uteer schade veroorzaakte deze vloed aan gene zijde der

1) B e ije ry t. a. p. Muyt, Watervl., 83, K \m % II. 83.
Uberschw. von 1756. *Hamb. Adressz-Nachr. 179I.p«218.

2) K usz, 85. 3) B eijery I. 133.
4) Wtarday YHI. 383. Emder Kronijk.
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Elbe. Te Hamburg liep dexelve 20 voet en 2 duim 
boven de laagste ebbe. In de Haseldorfer en Hase* 
lauer marsch werden de dijken zwaar geteisterd, op 
onderscheidene plaatsen schier tot op den grond weg
gespoeld; er ontstonden 4 grondbreuken, terwijl er 2 
sluizen werden weggerukt. Te Haseldorf spoelden onder
scheidene huizen weg, de overigen stonden meest tot aan 
het dak in het water; er verdronken 2 menschen, tegen 
de 100 paarden en koeijen, en nog meer varkens. À1 het 
aangeslijkte land aldaar en verder op was eene zee. In het 
vlek Elmshorn bleven slechts weinige huizen van het water 
verschoond. Het veenland van de gemeenten Raa en Besen* 
beek geraakte in het eerst ook onder water, doch kwam na 
verloop van eenige dagen bovendrijven, zoodat bet vee , 
hetwelk daarheen moest zwemmen, dáárop geweid konde 
worden. De dijken van af de Pinnau tot aan Glückstadt 
hadden 22 breuken gekregen, gedeeltelijk tot aan den 
grond, gedeeltelijk nog dieper; terwijl de Stickdijk op 
eene lengte van 150 roeden ten gronde toe was verwoest. 
Bij Klein* Colmar ging eene sluis verloren, en 10 huizen 
werden aldaar weggespoeld. Te Glückstadt, waar het 
*s avonds om 8  uur hoog water zoude zijn, begon 
hetzelve reeds ten 5 ure bij het tuchthuis over den 
gteendam te spoelen. Een gedeelte van den muur in de 
nabijheid van het zeemagazijn werd verbrijzeld. De 
zoogenaamde Rethhügel, het zuidelijke gedeelte der stad, 
stond spoedig vol water, hetwelk daarop de nieuwe poort 
weder uitstroomde en daarbij den dam tusschen dezelve 
en de brug wegspoelde. De doorbraak op het slotplein 
bragt bet water van achteren in de stad; de zooge-
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naamde baf sin liep over, terwijl de verbinding 
achter denzelven aan den dijk, benevens het steenen 
gebouw geheel wegspoelden. Vandáár kon de zeè door 
de water- en dijkpoort de stad binnendringen ; spoedig 
was deze gevuld, in de benedenhuizen van de Konings- 
straat ter hoogte van 3 el; boven aan den dgk en in 
de dgkstraat alleen bleef het droog. Het water stuwde 
tegen den wal tot aan de borstwering op. Schilder- 
huizen, tuinbanken en eene menigte huisgeraad uit de 
omgespoelde huizen kwam bij de wallen aandrijven.
De bewoners van den Rethhügel vooral verkeerden in 
eenen zeer onaangenamen toestand ; tot* aan den volgen
den dag waren zg van alle hulp verstoken. In de 
tuinen aldaar zag het bedroevend uit; vele boomen 
waren uit den grond gerukt. Nog des anderen daags, 
een* zondag, moest men naar de stadskerk over de markt 
1 y2 voet diep door het water waden. Na het afloopen 
des waters lag de slijk een duimdik in de huizen, in 
welke voor een gedeelte de vloer opgeligt of stukken 
uit de muren gerukt waren. De schade aan huizen, 
pakhuizen, meubelen, koopwaren enz. was zeer aanzien^ 
lijk; de kelders bleven langen tijd onbewoonbaar. Twee 
menschen schoten er het leven bij in. Ook de steen-' 
dam buiten de stad naar Krempe, werd op verschillende 
plaatsen doorgebroken. ,

De Elbedijk der Krempermarsch werd sterk be
schadigd; in den Borsfelder- dijk aan de Aue , ontston
den twee grondbreuken', alsmede bg Krempdorf: Van- # 
daar dat de beide kerspelen Krempe, met uitzondering 
der hooger liggende; stad, door het water bedolven
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werden. Bij Itzêhoê streek het water reeds bij hakea 
vloedtgd op vele plaatsen over de dijken heen, baande 
zich spoedig eenen doorlogt door dezelven, met 3 grond- 
breuken te woelen, en overstroomde den omtrek, waarbij 
eene vrouw het leven inschoot. In Itzehoe zelve wer
den slechts de in de Neustadt aan den stroom gelegene 
tuinen en lage straten overstroomd. De Slördgk bij 
Heiligenstedten en Hodorf bezweek iusgelgks op onder
scheidene plaatsen, zoodat ook hier alles wgd en zgd 
onder water werd gezet. Beklagenswaardig was het lot 
van de TVilstermarsch. De met groote veldsteenen 
bedekte Elbedijk tusschen TVevelsfleth en *St. Margare
then werd dermate verwoest, dat op de meeste plaatsen 
naauwelgks een spoor van denzelven zigtbaar bleef. 
Inzonderheid baanden de, tonnen hoog over de dijken 
klotsende baren, bij Brochdorf ̂  digt bij de kerk, zich 
eenen doortogt ter breedte van 20 roeden, woelden 
daarbij eene grondbreuk van 15 voet diep en sleepten 
vele buizen en boomen mede. Bg de Holler Wetering 
(Wetterung) was de dijk ter lengte van 150 roeden 
gedeeltelijk tot den grond geslecht, gedeeltelgk nog 
dieper uitgespoeld. De Stördgk onderging , van af den 
mond der rivier tot aan Kasenort, meer dan 60 kruin* 
stortingen (Kammstürzungen) en 18 doorbraken. Al 
het land tusschen de Elbe en Wilsterau werd daardoor 
ais in eene zee, van 6 , 8  tot 10 voet diep, herschapen 
en bleef zulks langen tgd. Verscheidene huizen werden 
door de bruisende golven weggerukt, anderen stark b** 
schadigd, de meesten stonden tot aan bet dak' toe in 
’ft water, en velen verloren de grootendeels pit leem
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bestaande muren. Eene menigte bewoners Tonden, met 
behulp van booten, eene schuilplaats op hooge terpen 
{Wurthen, Warfen), terwgl het vee met zware kosten 
op Taartuigen weggebragt moest worden. Van hetzelve 
kwam niet veel om, doch 4 menschen verloren het leven, 
waaronder eene hoog zwangere vrouw, die men, met 
baren man en een kind op den arm te zamen gebonden, 
dood vond. Zoowel hier ais meer zuidwaarts, zoo
ver , de overstrooming zich uitstrekte, had er vooral 
groot verlies plaats aan weggespoeld reeds gemaaid of 
nog op wortel staand, door het slijk bedorven koren, 
alsmede aan graan en hooi, dat zich reeds in de schu» 
ren bevond. -  Dithmarsen leed minder schade. De 
dijken aldaar, na den vloed van 1717 aanmerkelgk 
versterkt en opgehoogd, weerstonden den aanval der zee; 
doch in bet zuiden, van af de Eddelaher braak ter 
lengte van eene halve mijl, werden zi; zwaar bescha
digd. Op deze streek vertoonden zich overal gespoelde 
gaten, welke ten deele tot op den voet des dijk* liepen, 
en op verscheidene plaatsen was de kruin op 6  voet en 
meer nog geheel doorgeseheurd, op andere plaatsen zoo 
sterk afgespoeld, dat men het, staande gebleven gedeelte 
von de krnin met oenen stok kon omstooten. Ook in 
den dgk van het kerspel Marne ontstonden vrf gtoote 
gaten, alsmede bij J&ümm en aan de Eider.

In Sleeewijk stroomde het water in Stapelholm 
% voet hoog over de Eiderdgkea, waardoor de beide 
Zuider~Stmpeler polders (Köge), alsmede de Delger pol? 
der en Pedhom onderliepen , 8  menschen bet leven 
verloren en ’al het koren, zonder eenige uitzondering,
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of weggespoeld of door bet zoute water bedorven werd, 
terwgl er tevens eenig vee verdronk. Zelfs over het 
aan gene zijde der polders gelegen veen verspreidde 
zich het water, spoelde overal den turf weg, bene
vens verscheidene stukken van het veen zelf. Van 
Fridrichs stadt tot Scheppern telde men 25 groote en 
kleine grondbreuken of kolken, en aan den Zuider-Stape- 
ler waterdijk werd eene kleine sluis weggespoeld, -  De 
dijken van Eiderstedt werden vreesselijk geteisterd', 
vooral die van het kerspel Westerhever, welks herstel
ling op f 36,000 te staan kwam ; het land bleef even
wel droog, alsmede de Zuidermarsch, welker dijken 
echter nog meer gehavend werden. In Husutn, waar 
bet water eerst om 7 uur des avonds het hoogst zoude 
zijn, bereikte hetzelve reeds ten 4 ure deszelfs volle 
hoogte. De stad lag grootendeels onder water, terwijl 
hetzelve in de huizen 1 tot 3y2 voet hoog stond. In 
de Harschlandergen van het land Tondern stroomde hel 
water schier overal over de dgken heen, welke daardoor zeer 
beschadigd werden en veelvuldige kruinstortingen onder-» 
gingen, vooral in de Wiedingharde, alwaar op eenige 
plaatsen de kruin werd doorgebroken en het water reeds 
begon door te dringen, toen de vloed terugkeerde. Op 
Föhr brak de dgk op 5 plaatsen’ door, waarop bel 
aangeslgkte land onderliep ; terwijl ook de dgk van Sylt 
bezweek. Op Nordstrand ging de Christtaans-polder 
geheel verloren, benevens hét eenigste daarin staande huis, 
met alles wat hetzelve bevatte, behalve de menschen, die 
zich reddeden. Pelhcorm stond insgelijks voor het groot
ste gedeelte onder water, alsook de Balligen, wier

1
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kerken evenwel, uitgezonderd die te Grode, verschoond 
bleven. Bij de eilanden strandeden vele schepen; bij 
Amröm en Sylt alleen 21, waarvan de manschappen 
allen omkwamen, behalve die van eenen Hollandschen 
Oosl-Indiëvaarder en van nog één ander schip ‘).

In 1753 brak de Rÿndÿk beneden Xanten op â 
plaatsen door ; het water werd tegen de ijsdammen in de 
rivier ópgestuwd, overstroomde de landen in het Cleef- 
sche en stortte zich bÿ Nijmegen weder in de Waal, 
terwijl hetzelve in de dijken der Maas en Waal beneden 
Nijmegen acht doorbraken veroorzaakte 2).

De ontzettende aardbeving, die in den jare 1755 
Liaalon  verwoestte, deed zich, hoepel in eenen ligte- 
ren graad, tot zelfs aan de noordzeeküst gevoelen. De 
zee werd langs die geheele streek in, eene zonderlinge 
draaikolkaardige beweging gebragt, zoodat al hetgeen 
op den bodem gezonken was naar de oppervlakte werd 
gedreven. De schepen in de havens werden heen en 
weer geslingerd, door het water opgeligt en op de kaaijen 
geworpen. Te Luheck werden zelfs de grootste schepen 
van hunne touwen geslagen, de kettingen aan de veer« 
booten (.Fahrboten) sprongen aan stukken en de palen 
in de Trave werden bijna geheel losgewoeld. Op het 
land slingerden de lichtkroonen in de kerken heen en4 
weer 3).

1) Kusz, 11, 89-101. volg. Lasz, 2. Anh. Schlesw. Holst.
Anz. B o lle n , IV, 361 en and,

2) B e ije r , 1, 133.
3) Einder Kronijk. Beijer, 1,133. Kusz, II, 107. *Schlesw.

Holst. Anz. von 1755.
19
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Een der hoogste vloeden bestookte op den 7den 
October 1756 de kuststreken » Verscheidene dagen te 
voren reeds waaide het hevig uit het zuiden, vervol
gens uit het zuidwesten j in den nacht van den 6den 
op den Tden ging de wind in eenen storm over, welks 
onstuimigheid van oogenblik tot oogenblik toenam en 
zich des nadenmiddags naar het noordwesten wendde. 
De storm, aan eenen orkaan gdijk, woedde zoo erg, dat 
de oiidste lieden zich niet herinnerden ooit zoo iets be
leefd te hebben. De dikste boomen werden met den 
wortel uit den grond gerukt, zelfs vele menscben op 
straat neergesmeten; eerst na middernacht begon de storm 
te bedaren. Zwaar werden de dijken geteisterd. In 
OosUFriesiland hadden die in het Oberledingerland 
vele doorbraken bekomen ; het geheele gewest werd over
stroomd , waarbij eenige menschen en vee het leven in 
schoten. De kostbare paalwerken (.Holzungen) aan den 
Neder-Eemschtfn dijk waren verwoest, de schade in dit 
dijkdistrikt alleen beliep f 108,000. In het ambt E  sens 
verloren de dijken by na het vierde gedeelte van derzelver 
aarde, doch bleven evenwel gesloten. Te Emden ging 
de Langebrug verloren en al het houtwerk aan de heere- 
pöort werd vernield. In den Eemsmuur waren onder
scheidene gaten ontstaan en de deuren uit de gasthuis- 
sluis weggespoeld, waardoor aanmerkelgke schade aan de 
openbare en bijzondere gebouwen werd aangerigt. De 
bakens en zeetonnen op de Eems waren weggedreven. 
Een groot aantal schepen werd met de manschappen door 
de zee verzwolgen of op strand gezet, aan de kust van 
het ambt Esene alleen 12, aan die van het ambt fVit~
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9nund 11. Een Oost-Indievaarder, die bg Emden óp 
de reede lag, werd yan zíjne ankers geslagen, stiet op 
een ander schip , boorde dit in den grond en werd 
daarna zelf op. eenen palenhoofd geworpen *). Ook in 
Jever en Oldenburg werden de dijken zwaar gehavend. 
Die bij Sandstedt ¡ aan den regier Wezer-oever, onder
gingen eene zöo sterke kruinstorting, dat, ware de. storm 
niet spoedig tot bedaren gekomen, eene doorbraak des 
dgks onvermijdelijk zoude gefeest zijn 2).

De zwaarste schade leden S lees wijk en Holstein. 
Het water steeg bg den springvloed eensklaps buitenge
meen hoog, kwam ter volle manshoogte over het buiten* 
land aanrollen en spoelde reeds om 4 uur in den 
namiddag over de dijken been. Te Husum rees het
zelve 1 tot 2 voet hooger dan in 1751, en le Tönnigen, 
volgens aldaar in den muur van een schippershuis ge
metselde steenen, 8  duim hooger dan in 1634 en 11 
duim hooger dan in 1717. De Hatstedter marschdijk 
brak door. Van de Eiderstedtsche dgken werd zooveel 
aarde afgespodd, dat zij ter naauwernood tegen eene 
algeheele doorbraak bestand warra. Westerhever aldaar 
werd geheel overstroomd, alsmede Nordstrand, wáár 
een knaap verdronk , 'en Pellworm ¿ uitgenomen één 
polder op ieder. Te Gröde wérden de doodkisten uit 
de graven gespoeld en de muren van het kerkgebouw 
ingestort. De kerk op Nordstrandischmoor werd voor 
het grootste gedeelte verwoest. In Stapelholm geraakten

1) W ia rd a , YUI, 284. Einder Kronijk.
2) V isbek , 129.

1 8 *
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al de polders onder water, waarbij één mensch verdronk* 
In de dgken waren onderscheidene groote kolken ge
spoeld , en eene streek Van 40  tot 50 roeden ging geheel 
weg. Uit den Wester-polder werden groote stukken 
veenland, eenige tot 20 □  roeden groöt, losgerukt en 
rag lea ver weggedreven. In Diihmarsen was het treu
rig gesteld. Overal bekwamen de dijken schade; in 
die van Meldorf en Worden ontstonden 15 gïondbreu- 
ken, twee derzelve ieder van meer dan 100 roeden 
lang en 20 tot 30 voet diep. In het kerspel Büsum 
gingen twee sluizen geheel verloren, terwijl er eene 
groote grondbreuk ontstond. In den Hedwigspolder 
kwam zeer veel vee om en er dreven 7 of 8  huizen 
weg. De oude dijk, van Marne tot Brunsbüttel y 
was zoodanig verwoest ,' dat dezelve naauwelgks nog 
eenen -dgk geleek. Een gelijk lot onderging de zoo- 
genaapade nieuwe dijk van de Jösenlürger linie tot 
aan het veen ; hier, waar dezelve ten einde loopt, ont
stond eene braak , waarbij 17 huizen werden wegge
spoeld. Het omliggende land werd met ontelbare veen
klompen ais bezaaid. Het grootste gedeelte van Zuider- 
Dithmarsen en de westzijde van het noordelijk deel 
lag onder het water bedolven; eenige menschen en 
stukken vee schoten er het leven bij in; niet onaan
zienlijk was de schade aan de gebouwen, grooler nog 
die aan het winterkoren toegebragt, hetwelk schier 
overal, tot waar het zeewater zich had verspreid, ver
loren ging. Van vele velden was de ploegaarde geheel 
afgespoeld. In de Wüstermarsch kwam slechts, dat 
weinige Water, hetwelk gedurende een paar uren lang
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over de dgken heen en door eenige gaten, waar de kruin 
was weggeslagen, naar binnen, Waardoor evenwel nog 
twee huizen aan den Elbedijk werden medegespoeld. 
Be oostelgke Stördijk bg Barenfleth en Heiligenstetten 
echter, had, behalve vele kruinstortingen, 16 grond- 
breuken, eene van welke 40 voet diep ging. Al hét 
land hier geraakte tol aanr de Geest onder water en de 
bewoners in grooten nood ; 4 hunner verdronken, be- 
nevens ecnig vee; 5 kleine huizen werden weggespoeld, 
verscheidene stortten half of ten deele in, de reeds in- 
geoogste veldvruchten, alsmede hooi en stroo waren be
dorven en het winterzaad ging verloren.

Het ergste lot trof de Krempermarsch en de 
vérder de Elbe op gelegene landen. Sedert eene eeuw 
had geen vloed zooveel ellende aan dezelve berokkend 
ais de tegenwoordige. Om 4 uur des nadenmiddags 
begon het water over de dgken te vloegen, en niet lang 
duurde bet, of de sterkste Elbe-, Stör- en Audijken 
werden met een ongeloofelijk geweld - doorgebroken. 
Het van alle hinderpalen ontslagene water verspreidde 
zich met verbazende snelheid over de Kremper-  en 
Haseldorfer- marsch, en steeg al hooger en hiooger, 
tot zelfs 2  voet boven de zolders der laagste huizen. 
Eenige derzelve, vooral die digt bg den Elbedgk ston
den, werden eensklaps weggerukt en derzelver bewo
ners eene prooi der golven; andere, door den woeden
den aanval der baren geschokt, bezweken ten deele voor 
en na voor dat geweld. Overal hoorde men de nood
kreten en weeklagten der ongelukkigen, die elk oogenblik 

* den dood voör oogen zagen; akelig klonk het geloei
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van bet vee op de stallen, dat zich vruchteloos poogde 
Ios te .maken, gedeeltelijk io de groote schuren de kop
pen op eene bedroevende wijze uit het water ophief« 
Bij het aanbreken van den morgen kwamen de aangren
zende C elbew oners aanspoeden, om de ongelukkigen 
allen, mogelijken bÿ stand te verleenen. Zij zagen eene 
zee voor zich, den voet barer veilige hoogte bespoelende, 
vol van allerlei sport van huisgeraad en veld gereedschap, 
hooi, dood vee en menschen. Overal zag men witte 
doeken, ais noodseinen uit de daken wapperen. Uit 
Elmshorn, Glückstadt en Krempè werden al de aan
wezige vaartuigen afgezonden, om de zoo vele noodlij- 
denden, die op boomen, daken of zolders zaten, af te 
halen of van voedsel te voorzien. In de gemeente 
Hazèlau alleen waren 56 buizen, -behalve de schuren, 
wpggespoeld. Nog des vrjjdags, daags na den vloed, 
werd er een aanzienlijk aantal,menschen gered, hoewel 
de meesten tot den vplgenden dag moesten wachten. 
In dp huizen stond het water 5, 6, tot 8 voet hppg, 
in de laagsten zelfs op, de zolders; op bet land, waar 
dit het laagste was, 18 tot 20 vopt en op andere, hao- 
ger liggende, plaatsen,nog zoo hoog, dat men later 
het hooi en strpo, 't  welk in de boomen was big ven 
hapgpn, met eenen stok in de uitgerçkto hand.,niet 
konde bereiken.< Versçheidepe zeeschepen van tamelijke 
grootje kwamen over den Elbedjjk heen en dreven land* 
waarts in of verongelijkten, zoo ais een, smakscbip. .op 
dm Schçijer met deszplfs manschap, ¡ bestaande;;pit 3 
persone?. In het geheel kwamener in de Krsmper- 
^  J f^ ld o rfer  mar&chbpp 6QQ rocueche»,, iom r bet
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leven, in de beide gemeenten Haselau en Hqseldarf 
alleen 340» Vap de staande gebleven buizen zag 
men meestal slechts nog de standers en daken* Be 
meeste bruggen en vondels warea weggespoeld, en eeae 
menigte esschen- en vruchtboamen met den wortel uit 
den grond gerukt. Hier en daar lagen grootè stukken 
veen op bet land. Bij 'E  lm* hom kwam een geheel 
veenveld, 56 schreden lang en 10 tot 16 schreden 
breed, met jonge eiken, berken en vruchtboomen be^ 
plant, aandrijven. Een merkwaardig voorval greep .er 
plaats met het Ra'èr veenland, dat tusschen Elmshorn 
en Glückstadt ligt. Een groot stpk van hetzelve, on
geveer eene halve mijl in omvang, geraakte Ios en werd 
door het water opgeligt, zoodat. het SQ voer hooger stond 
dan gewqonlgk; zelfs de veelvuldige slooten, welke 
hetzelve doorsneden, gingen mede in dé hoogte zender 
derzelver zoet water geheel te verliezen. Bij dit veen* 
eiland kwamen in den versehrikkeljjken nacht geheele 
huizen of stukken derzelve met menscfaen en vee aan* 
spoelen. Het laatste vond genoegzame weide en de 
menschen zamelden het aandrijvende spek, vleesch, brood 
enz. tot han onderhoud hijeen, terwijl het water in 
de slooten, hoezeer ook met eenig. zeewatér vermengd, 
drinkbaar was. Toen het water naderhand afliep* zakte 
ook bet veenland in. zÿne oude ligplaats terug. Ook 
in het oude veen (im alten Moor). dreef een.stuk opy 
welks.dooten insgelijks zoet water behielden, waarmede 
de lieden in de nabuurschap in hunne behoefte voorzagen.

Tussflhen Glückstadt ou de Pinnau was even ¿enk 
al het land in eene zee herschapen en de Elbedjjkeu
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zwaar geteisterd, die te Bielenberg bijna geheel vcr- 
woest. Ontelbaar waren de kruinstortingen en andere 
schier tot aan den grond gaande doorbraken, waaronder 
verscheiden, welke voor ebbe en vloed openstonden. 
Geheele streken des dijks waren met den bodem 
gelijk. Bij Kollmar was het even zoo gesteld, alwaar 
ook 3 aanmerkelijke grondbrenken waren. In dit ker
spel verloren 80 menschen het leven; te Bielenberj 
in één huis 15, in een ander 10; eenige woningen 
werden van bijna al derzelver bewoners beroofd; te 
Neuendorf schoten 41 menschen er bet leven bij' in. 
Een groot aantal huizen ging in deze 3 kerspelen ten 
gronde, benevens veel vee, alsmede te Herzhom verder 
slandwaart8 in, alwaar sommige inwoners niet een enkel 
tik'vee overhielden. Tosschen de Seeeter en de Pinnav 
verdronken 87 menschen, 375 paarden, 676 stuks rand* 
vee, 158 schapen en 478 schapen ; er dreven 112 hui-* 
zén , schuren en pakhuizen weg, terwijl de Overigen 
door de woedende golven bijna geheel vernield waren. 
Bet meeste koren werd weggespoeld , het overige be« 
dorven. Te Utereen stond bet water in verscheidene 
buizen 5 tot 6 voet hoog; nooit nog was het daar zoe 
hóóg geweest. De dijk aan de Pinnau had 15 door* 
braken en 730 roeden waren geheel geslecht. Te Elmt• 
Horny dat hoog ligt, kon men op deii 8sten, Js morgens 
vroeg, naauwelijk te paard door de straten komèn; 2 
menschen verloren aldaar het leven, «en in de tot dat 
kerspel behoorendé gehuchten (Dorfschaßen) Roa en 
Beeenbeck kwamen 90 paarden en 211 stuks hoorn* 
vee om.
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Bij Glückstadt stond het water des nadenmiddag» 
om half drie reeds IO voet boven den gewonen vloed 
en steeg tot 15 voet, op welke hoogte hetzelve tot laat 
in den avond bleef staan. Om middernacht kwam bet 
uit de overstroomde maischen, door den Rijnstroom en 
poort de stad binnendringen, aldaar op sommige plaat
sen de hoogte van 7 tot 8 voet bereikende; in de 
kerk stond hetzelve 5 voet hoog. Het voor de haven 
liggende kasteel werd bijna vernietigd eu aan de ge
bouwen , tuinen en het huisgcraad veel beschadigd, 
terwijl er tevens een mensch om het leven kwam. Een 
tweemast schip dreef door eene groole braak bij de 
dijkpoort, en een kleiner vaartuig werd achter bet stads
kerkhof op~ den dgk geworpen. In Hamburg liep de 
yloed 20 voet en 5 duim hoog; nooit had men aldaar 
zulk een’ boogen vloed gezien. À1 de laagliggende 
streken werden onder water gezet, en de huizen zwaar 
beschadigd. Aan gene zijde van den zoogenaamde» 
Quäkerberg werd een gedeelte der straat,'benevens de 
opgezette wal weggeslagen ; terwijl veel daar liggend 
hout wegdreef. Verscheidene groote en kleinere sche
pen strandden op de kaaijen en bij de stad. -  Altona 
had even zooveel door te staan. De Btllwerder werd 
overstroomd en aldaar aan de gebouwen, de ten deele 
kostbare tuinen en andere voorwerpen groote schade 
toegebragt. -  Volgens sommigen zoude de vloed van 
eene aardbeving vergezeld zijn geweest, welke men na
melijk in Neuendorf wil bespeurd hebben. Volgens 
opgave van geloofwaardige personen te Utersen, Sester 
en elders zouden vele bronnen, in welke eenige dagen
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▼óór dea vloed schier geen druppel water voorbanden 
was, op den 7den zoo sterk gezwollen xÿn, dat eeni- 
gen overliepen, anderen troebel werden •).

Het jaar 1757 bragt over de Nederlanden aan
merkelijke overstroomingen van rivierwater, welke, ten 
gevolge van verstoppingen door ijsdammen, op den llden 
February plaats grepen, tn Gelderland, van Sehm* 
kenechane en Millingen tot aan Hedeia ontstonden 24 
doorbraken e» bovendien S5 in de binnendijken, ais ook 
aan.de Lfssel bij Deventer2).

Meer algemeen waren de overstroomingen op het 
einde van Januarij 1760, wederom door het hoog op 
elkander geschoven ijs veroorzaakt. Eene groote door« 
braak aan de Maas zette al bet land tusschen dezelve en 
de Waal onder water, en door eene tweede doorbraak 
áán de zuidzijde der rivier, regt tegenover de eeritr 
genoemde, liep het geheele Raveneteineche en een ge
deelte der Meijeri) van ’e Hertogenboeeh onder. Een 
ijsdam in de Merwede, tusschen Hardinxveld en Gor- 
kum, deed het water dezer rivier buitengewoon hoog 
opzwellen, waardoor twee doorbraken aan het einde 
van den Bommelerwaard en in den Brakelechen dwars- 
dgk ontstonden. Bedroevend was het lot van de be
woners dier streek, maar erger nog van die van den 
Erimpener- en Loopikerwaard, waar insgelijks eene

1) Teten*', 62, 189, 321 Kust, 1], l i i —128, volgens deSchl.
Holst. Anz. auf 1756. Lotet, Bolten, Lilie, Uebersch\remm.
v. 1756.

<*) Beijer, 1,134,
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zware dijkbreuk ontstond. De stad Schoonhoven ver
keerde in bet grootste gevaar ; reeds waren de kistdam* 
men aan de zuidzijde bezweken, op onderscheidene plaat
sen kwam bet water uit den grond ten voorschijn en ligtte 
zelfs de steenen uit de straat op, toen de gsdam, welke 
zich bij de stad bad vastgezet, gelukkig uiteen ging, 

i Waardoor het water een weinig begon te zakken ; terwijl
tevens ook het ijs, dat zich in de doorbraken van den 
dijk bad vastgezet, losraakte en het eind dijks tusschen 
de beide gaten wegsloeg, zoodat het water zich thans 
met bruisend geweld over de velden verspreiddel). -  Op 
den 20sten November deszelfden jaars brak bij hoog wa
ter deStördgk in het üreitenbürgeche op twee plaatsen 
door, bij Weetermoor ter diepte van 30 voet. Men 

- begon wel nog na Kerstijd met deze groote braak af te 
dammen, waarin men ook slaagde, doch in het voor
jaar van 1761 werd de djjk weder weggeslagen; op 
den 16den1 April ten derden male, en vervolgens op 
den Oden Jung en den 4den Julij, nadat dezelve telken 
male weder, hersteld was; ten laatste legde men den 
dijk. om de bràak en stelde daardoor het land op den 
Sdea Augustus in veiligheid« Tot dien tijd toe stond 
het.kerspel onder water; zeer veel hooi en stroo bedierf 
in de schuren ; het winterzaad , dç haver en de boekweit 

, ging. verloren ; í al de luiken werden door het water be- 
sèbadigd; bet Vee moest meh npar andere plaatsen in 
de weide bréngena). <

1) Beijer, 1, 134. Muyt 84.
2) Kuti. 11, 133. 135.
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Twee jaren later ontstonden aldaar, in den nacht van 
den SOsten op den Sisten December, bg een’ bevigen 
storm, weder 3 dijkbreuken, hetwelk echter niet zooveel 
schade berokkende ais in 1760« Aan de Eider, bg bet 
dorp Suderstapel, werd eene verbazend groote kolk 
gespoeld. In het westelijk gedeelte van het ambt Ha- 
denleben veroorzaakte de storm een’ grooten watervloed, 
welke een gedeelte van het vee medesleepte en het koren, 
hooi en vele huizen beschadigde In het midden vao 
January zette er zich voor Texel eene geweldige ijs- 
bank vast, welke aan de dáár liggende schepen ont
zettende schade toevoegde en verscheidene verbrijzeldea).

Een zeer regenachtige winter had ten gevolge, dat 
de rivieren in January 1764 hoog opzwollen De Waal
dijk tusschen Roes um en Herwijnen brak door,en de 
geheele Bommelerwaard liep onder water, waardoor 
de inwoners op nieuw in grooten nood kwamen en veel 
schade leden. Er kwam veel vee om, en zelfs ver
scheidene. menschen, die van Gorkum ter redding van 
de noodlijdenden waren aangesneld. Een groot gedeelte 
der heerlijkheid FucfU en de meeste der om ’s Ser- 
togenbosch gelegene dorpen stonden onder water. Dit 
begon wel te vallen, doch in het begin van February 
werd het weder hooger en brak te Herwen op vijf 
plaatsen door, gelijk ook te Rees. Eene der doorbra
ken te Herwen greep plaats. op het kerkhof waarbÿ 
de lijken uit de graven werden gespoeld. De ingezetenen

1) Kusz, 11. 136.
2) Beijer, k 135.
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aldaar en te Pannerden moesten hunne woningen ver
laten, welke ten deele wegdreven, ten deele verbrijzeld 
werden. Te Zutphen bereikte het water insgelijks eene 
buitengewone hoogte; rondom was alles zee;* te Deventer 
zwol de rivier zoo hoog op, dat men <zich genoodzaakt 
zag de schipbruggen weg te nemen. De hevige storm 
joeg bet water eeni'ge voeten hoog over de reeds weg
geslagene kruin des dijks heen. De Wezer steeg ins« 
gelijks tot eene buitengewone hoogte, en doorbrak op 
den 6den Januarij te Bremen den Neustädter wal, 
zoodat de bewoners der Nieuwstad (Neustadt) op de 
zolders eene schuilplaats moesten zoeken, waar men 
hun met schepen voedsel toevoerde. Eerst na verloop 
van 5 weken zakte bet water weder af *). -  In het 
volgende jaar brak aldaar, nadat bet tot in Maart bad 
geregend, de Gröpelinger dijk door ï).

In 1770 liepen de gebeele Neder-Betuwe en al 
de landen tusschen de Linge en de Lek onder; alsmede 
de Tielerwaard en andere omliggende dislriklen. 
Groot verlies leed daardoor vooral het graafschap Rui- 
lenberg, alwaar veel graan bedorven werd en het meeste 
uitgezaaide winterkoren en raapzaad verloren ging3).

Het jaar 1771 was in het bijzonder voor Gel
derland verderfelijk. De landen werden in het begin 
des jaars met water, vermengd met veel drijfijs, over« 
dekt; een hevige storm zette hetzelve in beweging en

1) Beijer, 1, 136. Muyt, 86. Müller, Witterungsgeschichte,
56. 2) Muller, 58.

3) Beyer, 1, 137. Muyt♦ 89.
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veroorzaakte door bet aanstooten der, ijsschotsen groote 
Schade aan de.huizen, schuren, boomgaarden enzv.; 
het ijs sneed alles door of sleepte alles mede. Het ge 
heele graafschap Buren, vooral ook de stad van dien 
naam, werd door het water weder zeer in het naauw 
gebragt; velen moesten uit hunne woningen vlugten 
en in de kerken eene schuilplaats zoeken l). De Wezer 
was in den winter tot op den grond toe bevrozen, 
daardoor steeg het water in April zeer hoog , bg Bre
men 141/4 voet, doorbrak de dijken bg Oskusen, Grö- 
pelingen en Rablinghausen en overstroomde het ge- 
heele Bremer gebied*). Ook de Elbe zwol zeer hoog 
op, doch eerst in den zomer. Iu bet begin van Juli) 
brak de dgk in het gebied der vrije stad Hamburg 
door en de nieuwe Gamme, de Körchwerder, Ochen- 
teerder enzv. werden overstroomd, alsmede op den iiden 
BHhoerder, Altgamm en andere plaatsen. Te Ham
burg steeg het water zoo hoog, dat hetzelve in den 
omtrek der gezondheidsbron tot aan het dak der hui
zen reikte. Yan de scbooiie tuinen van B Uivoer der zag 
men alleen de toppen der boomen; de geheele streek 
van Hamburg, op 5 mijlen in den omtrek, was een 
meer, waarop men met booten en platboomde vaartuigen 
met volle zeilen rondvoer. Eerst tegen het einde van 
Julg begon het water te zakken; doch op den lOdeö 
Augustus stond hetzelve voor de dgkpoort te Hamburg 
nog 10Vb voet hoog, en slechts hier en daar kwam

1) Bey er, Muyt, t. a. p.
2) Muller, 59.
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bet land ten voorschijn ; veel langer nog stond Bitt- 
werder onder water, en werd daardoor eene woestenij. f 
Honger én ellende heersehten in de overstroomde stre- 
ken. Men berekende de schade, door deze overstroo- 
ming aangérigt, op bijna een millioen gulden (17* mii-« 
lioen Malrfc) *).

Een stérke storm in Mei 1773 joeg bet water der 
Noordzee zeer hoog tegen de kusten op. Op het Koe- 
gr ae, tusschen den Helder en de Zijpe in Noord- 
Holland, verdronk vee veel. Ook de Zuiderzee werd 
hoog opgestuwd. Het water baande zich door hei IJ  
eenen weg naar Sparendatn en golfde daar over den 
Slaperdijk2).

In 1774 zwol, na veel regen en sneeuw, de Wezer 
hoog o p , zoodat de dijk bg Babenhausen of Dreie 
boven Bremen doorbrak3)»

Een der verschrikkelijkste stormvloeden was die 
van den 14den en 15den November 1775, welke in 
het bijzónder in de Nederlanden ontzettende schade 
aanrigtte. Dezelve behoort onder de faoogsten, die door 
eenen woedenden storm uit het zuidwesten, welke daarop 
naar het noordwesten liep, veroorzaakt zgn. Zeèland 
en Braband hadden bet minste door te staan, doch 

•de dijken leden veel, en vooral de: duinen, inzonder
heid bij Domburg. De Westkapelsehe dijk werd zWaar 
geteisterd, en te Vlissingen stroomde bet water dóór

1) Ku8zt II. 144. Adresz Nachr. v. 1771.
2) ÈetjerSWto Moÿt, 90.
3 )’ M üller, 60.

D ig itiz e d  by C j O O Q l e



804 G B 8 C H 1 B D B K I 8  D B B  (1775

straten en gebouwen, verbrijzelde de deuren van bet 
dok en* rigtte groote schade aan goederen en huisgeraad 
aan. In Tholen golfde hetzelve door de kerk- en de 
hoogstraat en bedierf vele goederen in de pakhuizen en 
kelders. Onberekenbaar was de schade in de provincie 
Holland, en boven alle beschrijving de ellende al
daar ; er was naauwelijks eene enkele stad, die van 
bet water verschoond bleef., Te Amsterdam bereikte 
het water de buitengewone hoogte van 86 duim bo
ven bet peil, zoodat de geheele buitenstad onder
liep, vele bewoners van kelders ter naauwernood 
den dood ontkwamen en zeer groote schade aan 
koopwaren werd aangérigt. Bij Haarlem en Sparen- 
dam liep al het land onder ; aldaar kwam veel vee, 
op het land zoowel ais in de stallen om; terwijl zelfs 
Haarlem aanmerkelijke schade moest ondergaan .v Langs 
de geheele westelijke kust van Texel tot den Hoek 
van Holland rigtte de stormvloed overal verschrikkelijke 
verwoestingen aan. Te Petten werden twee derde ge
deelten der zeewerken geheel vernietigd; Scheveningen 
werd voor de helft door de zee bedekt; de visscherspinken 
wérden verbrijzeld of jammerlijk gehavend, en de dui
nen aldaar verloren 30 voet, en die te Terheide 20 
tot 21 voet op 2 uur lengte. Te *Rotterdam steeg het 
water 2, volgens anderen 5 duim hooger dan in 1717; 
de geheele buitenstad werd overstroomd en onbereken
bare schade aan koopwaren toegebragt, aan suiker al
leen voor f  120,000. De Maasdgk, welke door de 
stad loopt en de binnen- van de buitenstad scheidt, 
begon op eenige plaatsen reeds over te vloegen, hetwelk
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niet dan met de grootste moeite verhinderd werd. Te 
midden van den nood raakte er nog eene schuur vol on- 
gebluschlen kalk in brand. Te Niekerk kwam een jon
geling, bij cene poging om eene dgkbreuk te stoppen, 
om het leven. Te Gouda weerde men het water, dat 
reeds over de schutsluizen aan de haven heenliep, geluk
kig nog af, doch het omliggende land werd bijna geheel 
overstroomd, ais ook dat langs de Maas tot aan derzelver 
mond. Te Schiedam stroomde het water over de vloeddeu* 
ren der buitenshuis en door de stad, en veroorzaakte groote - 
schade aan de jéneverstokerijen. De dijken te N ieuw  
Mathenes en Vlaardingen braken door, waarop het 
water met zulk eene snelheid in en door de stad stroomde, 
dat vele menschen naauwelgks den tgd hadden, zich op 
de zolders te redden. Verscheidene polders op het eiland 
Rozenberg liepen onder, waarbij ruim 70 stuks vee ver
dronk en veel koren bedorven werd. In Dordrecht 
voer men met schuiten door de straten ; de schade aldaar 
werd op 50 tot 60,000 gulden berekend, en eene vrouw 
verloor het leven. Een aanmerkelijk verlies leed Briélle. 
Beijerland en Streijen deelden hetzelfde lot. Bedroe
vend zag het er in het Land van Heueden, dat van 
Altena en op de Langstraat uit. De zee, die over het 
Bergsche veld door de oude Maas stroomde, steeg' in 
den namiddag van den 14den zoo hoog, dat niet alleen 
de buitenlanden aan de oude Maas, waarop nog veel vee, 
graasde, bedolven werden, maar ook des avonds te 9 
uur de sluizen te Doeveren en de dijken te Meeuwen, 
Dróngelen en Doeveren, 3 voet hoog overliepen en tevens 
op twee plaatsen doorgebroken werden, waardoor het

20
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mees to land tea noorden der Haas onderliep, een aan
zienlijk gelalhuizen verwoest of zwaar beschadigd werd, 
zeer, vecj vee verdronk en 5 of 6 menschen omkwamen. 
Vele menscben werden nog van de daken, schoorsteenen 
en boomen gered; de ellende derzèlven ging hier alle 
beschrijving le boven. Niet beter lot viel de aangeslijkle 
streek van Noord-Brahand, van Geettruidenberg lot 
Zevenbergen^ te beurt. In Noord-Heiland leed Wo- 
tfrlqnd) vooral de Zeevang, buitengewone schade aan 
biezen, landerijen en vee, terwijl de dijk op onderschei
dene plaatsen doorbrak. De inwoners moesten naar. 
Edom vluglen ; eenige derzelve kwaipen, met 5 tot 
6,QQ0 schapen en veel ander vee, om het leven *), om 
van de zeer aanmerkelijke schade aan huizen en lande • 
rijen niet te gewagen. Groot was ook do nood te Zaan
dam ; de zee steeg aldaar, volgens een merkteeken aan de 
sluis te fPestzaanen, 7*/8 duim hooger dan in 1717* 
Te Hoorn stond het water 3 • voet hoog cn dreigde den 
djjjk lo verwoesten, terwijl hetzelve op bet land zeer 
veel schade aanriglte en een groot aantal vee deed om~ 
komen. EnkhVfizen werd alleen door bet doen zinken 
van eenige vaartuigen en andere hulpmiddelen uit bet 
gevaar gered., Te MedembWt werden de hoofden in 
de haven en de dijken erg geteisterd. Texel had ios- 
gelÿks veel te ljjden, vooral de noorderdijk, welke oni 
getwijfeld bezweken zoude zijn, zoo niet een losgeslagen 
vaartuig op de gevaarljjkste. plaats was vastgeraakt en

1) Volg rus M uyt y blz. 97, aan vee  van allerlei soort slechte 
3423 «taks.
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zoodoende den aanval der zee had afgeweerd. Het 
eiland JViertngen was met de zee gelijk, de noorder~ 
dijk aldaar ging op eene lengte van 1,200 roeden ten 
gronde. Eén gelijk lot trof de eilanden Marken, Urk 
en Schokland.

De provinciën Utrecht en Gelderland bleven niét 
verschoond. De dijk aan de Eems brak door. Te 
Amersfoort had men bet water nog nooit zulk eene 
hoogte zien bereiken ; de Wielsluis • werd geheel weg« 
geslagen, de Laaksluis verloor de deuren, en de dijk 
werd op twee plaatsen doorgebroken. In den omtrek 
was alles water; er verdronk veel vee, en men leed 
aanmerkelijke schade aan weggespoélden of bedorven ta
bak, welke in die streek sterk geteeld wordt. Te Nij- 
kerk verloren 8, te Elburg 2 en in derzelver omtrek 
26 inenschen het leven, benevens een aantal vee. Te 
Harderwijk spoelde de zee verscheidene gaten in den 
stadsmuur en golfde door de stad. Te Doornspijk werd 
de kerkmuur in puin gestort; een klein huisje bg de 
kerk werd weggespoeld ; de bewoner en zijne dochter 
klauterden, schier naakt, op een’ bij het huis staanden 
hooiberg en dreven met denzelven, zonder zulks te be
merken, 3/4 uur ver landwaarts in, waar de hooiberg tegen 
den kerkdijk stiet en zij zich reddeden. In het bij- 
zpnder leed ook Overijssel veel, waarvan een aanzien
lek  gedeelte overstroomd werd. Bg geheele scharen 
namen de bewoners de vlugt na,ar Kampen. Dit leverde 
een jammerlijk schouwspel op : schreijende moeders, hare 
halfnaakte kinderen op de armen; ouden van dagen, 
van koude bijna verstijfd, eenè schuilplaats zoekende,

20*
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allen beladen met bet weinige, wat zij nog yan bonne be*, 
zittingen hadden gered. In de stad zelve steeg het 
water 6 tot 7 voet hoog, en verloste eene kranke vrouw 
aldaar voor altijd van haar lijden ; buiten de stad ver
dronken twee menschen. Kamperveen en Kampereüani 
leden het meeste ; dáár kwamen 0 menschen, hier eene 
menigte menschen om, en 40* huizen werden ten declc 
verwoest, ten deéle zwaar beschadigd. De dijk van den 
grooten Mastenbroeker polder werd bijna geheel vernield, 
de zee sloeg 37 gaten in denzelven ; vele woningen in 
den polder werden verwoest, een nog grooter aantal 
sterk beschadigd} terwijl eene menigte vee en verschei
dene menschen het leven verloren. Het ergste lot trof 
bet in dezen polder gelegen gehucht Koekoek. Hoogst 
onverwacht werden deszelfs bewoners in den slaap door 
de golven overvallen. Yan 47 woningen bleven slechts 
2 onbeschadigd; 12 verdwenen geheel, de overigen wa
ren onbewoonbaar. Het huisgeraad dreef meest weg of 
werd bedorven, gelijk ook het hooi ; meer dan 2  milli- 
oenen turven en de meeste turfgraversgereedschappen 
werden weggespoeld. Met de uiterste moeite slechts ge
lukte het den inwoners zich in de turfschepen te reddeo, 
hoezeer er nog eene vrouw met 3 harer kinderen om
kwam, benevens 13 stuks vee. In het stadje Genemui• 
den woedde het water ook op eene bedroevende wijze, 
doordien verscheidene huizen door de golven verbrijzeld 
werden. -  Friesland en Groningen ondergingen geene 
overatrooming, behalve een gedeelte van Stellingwerf\ 
ten gevolge van de doorbraak der Lindedgken. De 
dijken evenwel, vooral de Frieschey werden zwaar ge-
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teisterd; die op de streek yan tyorkum  tot den Lem
mer liepen op onderscheidene plaatsen groot geyaar, 
doch door tijdig aangebragte hulp gelukte het nog de ~ 
zelven te bewaren, alsook om de gevolgen yan eene 
gevaarlijke doorbraak bij Bolla, alwaar het paalwerk 
weggeslagen werd, of te weren. Te Harlingen werd het 
reeds oude en vervallene paalwerk meest vernield. Ben 
driemaster, van Riga komende, strandde op de steen
plaat bg Gaaet en ging uiteen ; de kapitein met 2 man 
werden door eenige wakkere zeelieden van Makkum met 
een ligter-schip gered, doch de overige 8 man dood in 
het touwwerk of op het wrak gevonden. , Ook veron
gelukten er vele visscherschepen van de eilanden, met 
derzclver manschappen. De zeekust van Groningen was 
met aangespoelde wrakken, overblijfselen van schepen, 
goederen en lijken overdekt1). . .

In Oost-Friesland leden vooral de zeedijken veel. 
Door elkander stond het water gelÿk met de kruin der 
dgken ; gelukkig liep de wind nog gedurende den storm 
van het noordwesten naar het zuidoosten, waardoor het 
gevaar werd verwijderd. In de dijken aan de Boven- 
Ëeros ontstonden evenwel verscheidene spleten, en de 
Hilkenhorger en Veenhuser sluizen gingen verloren ; 
hierdoor kwam het grootste gedeelte van het ambt Leer 
onder water, waarbij veel vee verdronk. De roode sluis 
te Emden  werd zoo zwaar geteisterd, dat dezelve, om 
bet geheele verlies voor te komen, afgedamd moest wor
den. De in hetzelfde jaar binnengedgkte Schulenhur-

I )  B e ije r , I, 138-144. M uyt, 90 -101. v. Leeuwen, Voorre
de, 49. *Hering, Watersnood van 1775.

D ig itiz e d  by L i O O Q i e



310 G B 8 G H 1 E D B K I 8  D E * (Yan 1775

ger polder, in het ambt Norden, Terloor zijnen dijk, 
waarvan slechts eenige stukken bleven staan. De ten 
zelfden tijde ingedijkte, meer dan 1,000 deimatten 
groote, Heynitz- polder aan den Dollart onderging het
zelfde lot ; de dijk was op vele plaatsen tot op den grond 
weggeslagen en het scheone raapzaad, waarmede de ge
heele polder bezaaid was, ging verloren. Vijf arbeiders 
schoten bg de onverwachte doorbraak het leven in. 
Wrakken en overblijfselen van schepen met Igken dre
ven aan de kust rond ; verscheidene schepen vergingen 
in het gezigt der inwoners, die wel gaarne wilden, doch 
niet konden helpen1).

Zwaarder drukte de een jaar later plaats grijpende 
vloed op Oost-Friesland en op de oostelijke provinciën der 
Nederlanden, »hoezeer ook derzelver westelijke en zuide
lijke provinciën niet verschoond bleven. Nadat bet 
eenige dagen, eerst uit het zuiden, daarna uit bet zuid
westen, fel gewaaid had, waardoor, zoo ais gewoonlijk, 
veel water door het Kanaal in de Noordzee werd gestuwd, 
sprong de wind op den 21stcn November 1776, vroeg in 
den morgen, naar het noordwesten uit en ging in een7 
storm over, die zulk een7 hoogen vloed veroorzaakte, ais 
men nog nooit had beleefd. Dezelve steeg in Oost• 
Friesland 2 « voet hooger dan in hét voorgaande jaar, 
en 9 duim hooger dan in 1717 ; ook in de Nederlan
den liep hetzelve op eenige plaatsen hooger op en die
per landwaarts in, dan in het vorige jaar, doch die atre- 
ken, welke hier toen het meeste leden, bleven nu meer

1) Reg. Akten. Wtarda, IX, 141. Einder Kronijk.
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verschoond, en daarentegen weiden de plaatsen , die 
vroeger waren gespaard, thans méér geteisterd. De vlocil 
greep daar in den nacht van den 21sten opf den 22stèri 
plaats. In Zeeland rees dezélVe niet zoo hoog ais een 
jaar vroeger ; het meeste hadden de (Kjken vari het 
groote dorp Kolijns-plaat op Zu\d-Bet eland té lQdén, 
welke met moeite behouden Werden. De vestingwérken 
van den Briel werden sterk beschadigd, en door eene 
dijkbreuk achter het kruidmagazijn 4 polders onder 
water geiet. In het Land van Heueden werd het water 
op vele plaatsen met groot geweld over de dijken heen- 
gejaagd, en bedolf de binnenlanden van Doeveren5 Ba- 
bifoniënbroêk, E  eten èn Meeuwen 2 tot 3 voet diep, 
doch de dijken hielden zich staande, zoodat men. tijd had 
hét vee in veiligheid te brengen. Boog e en Lage Zwa-  
Ztóio, digt bij Geertruidenbetg, óndergingen een gelijk 
lot. Tusschen Delftshaven én Schiedam bezweek de 
dijk van Nieuw-Mathenes op 4 plaatsen en ‘de overige 
dijken van dáár tot aan Rotterdam vloeiden over, waar
door de omstreken overstroomd werden en veelvuldige 
schade leden. Te Delftshaven steeg het water hooger 
dan in 1775, en stroomde dáár over de schans en dóór 
eenige huizen. Bij F  laar ding en brak de dijk van den 
'Ÿettenoords-polder op onderscheidene plaatsen door, het
welk vele verwoestingen veroorzaakte. 400 tonnen teer 
werden uit het magazijn weggespoeld en door de gol
ven met groot gewe)d tegen de huizen aangeworpen, 
zoodat verscheidene muren instorteden, andere dreigden 
te bersten of in te vallen/ De schippers te F  laar din
gen gingen met alle haast in schuiten en booten op
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weg en bragten allen, wier woningen in gevaar ston
den, in veiligheid, doch de meesten moesten al hunne 
have achterlaten* Veel huisgeraad, zout in de pak
huizen, enzv. ging verloren,, terwijl er ook eenig vee 
omkwam. Bij Gouda werd veel land onder water ge
zet, doordien een dijk 3/4 uurs van de stad doorbrak, 
en daar dit des nachts zeer onverhoeds plaats greep, 
kwamen de bewoners in groot gevaar: de schade was 
aanmerkelijk.

Te Amsterdam liep de vloed niet zoo hoog ais 
in . 1775 ; de buitenstad liep echter onder, zonder even
wel schade van belang le lijden. Ook te Haarlem 
stond het water 20 duim lager ; intusschen werden al- 
daar onderscheidene polders en landergen overstroomd. 
Noord-Holland bleef hiervan verschoond, hoewel des- 
zelfs dijken sterk leden en op verscheidene plaatsen op 
het punt stonden om te bezwgken. De eilanden Texel, 
JVleringen, Terschelling en Ameland hadden veel door 
te staan ; op het laatste was de zee sedert menschen- 
geheugen niet zoo hoog gestegen. Eene menigte hui
zen stonden in het water, terwijl de woedende stormdaken 
en schoorsteenen van dezelve af wierp en zelfs drie deed 
instorten. Zeer bedroevend zag het er in Gelderland, 
en wel inzonderheid te Elhurg uit. Met felle woede 
bestookte de zee derzelver wallen; het water liep veel 
hooger dan in het voorgaande jaar, en veroorzaakte 
rondom de stad vele verwoestingen. Bij den Oost~ 
wolder zomerdijk verdween een gehucht van 11 wo
ningen bijna geheel, waarbij 7 menschen en veel vee 
omkwamen. Drie huisgezinnen, uit 15 personen be
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staande, ontgingen ter naauwernood een gelijk lot. Zij 
waren op eenen hooiberg gevlugt, welke reeds door het 
water heen en weer bewogen werd. Gelukkig spoelde 
er eene sehuit over den dgk heen en dreef bij ben aan; 
allen wierpen zich in dezelve, hetwelk naauwelgks was 
geschied, toen de hooiberg uiteen ging en daarop, be
nevens het daarbg staande huis, wegdreef.

Overijssel viel een hoogst .beklagenswaardig lot te 
beurt; deszelfs dijken braken op vele plaatsen door. 
Het geheele kwartier Vollenhove wejd onder water 
gezet, benevens het aangrenzende Drenthe tot aan den 
Havelterberg, te zanten een onttrek van meer dan 15 
uren. De bewoners moesten in alle. haast, met hun 
vee, de vlugt naar hoogere streken nemen. Inzonder
heid was het jammerlijk gesteld te Beulake, een digt bij 
den dgk gelegen dorp, ’t welk den eersten aanval der 
woedende zee moest doorstaan. Huizen, turfschuren 
werden ais ter vlugt door de golven vernield; de turf, 
het voornaamste voortbrengsel des lands, dreef in groote 
hoeveelheid weg, en zelfs aanziqnlgke stukken veenland, 
onder anderen een stuk van V2 morgen groot, met 3 
schapen, hetwelk 1 V2 uur van dáár, bij den zomerdijk 
tusschen Zwartsluis en Meppel, twee dagen na den 
vloed, met de nog rustig daarop grazende schapen, 
werd wedergevonden. Rondom Kampen was mede 
alles in eene zee herschapen; aldaar verdronk eene 
menigte vee en vele huizen werden verwoest. Niet 
minder bedroevend zag bet er te Blokzijl, Steen-  
wijk en in derzelver omstreken uit. Naar laatstge
noemde stad alleen namen meer dan 800 menschen
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de vingt en over de 700 stuks vee werd aldaar ge
borgen.

Friesland werd deze keer erger geteisterd dan in 
1775. De Lindedijk brak weder door en zette Weet- 
Stel ling werf onder water, waardoor de weidelanden 
voor 3 tot 4 jaren bedorten werden, doch daarna des 
te voedzamer gras voortbragten. Öp den Lemmer Stónd 
bet water 4 '/4 voet hoog op de straten. Ten oosten 
van hetzelve spoelden 8 gaten in den dgk, welken men 
echter nog voor eene geheele doorbraak behoedde, Ken 
gedeelte van Lemeterland werd doör het van Stelling
werf aanbruisende water overstroomd. Stavoren en 
Hindelopen leden zwaar, vooral de eerste stad, in wel“ 
ker nabijheid de dgk doorbrak, ten gevolge waarvan 
bet Noorder- en Zuidermeer, twee drooggemaakte roe
ren, vol water liepen, het eerste ter hoogte van 5% 
voet, en eerst na verloop van 3 maanden vfreder droog 
werden, doch toen des voorjaars, in stede van met groe- 
nende weide overdekt te worden, bijna geheel zwart en 
voor dat jaar onvruchtbaar bleven. Te Hindelopen stie
ten 3 schepen op den grond. In den polder, het Wor~ 
kummernieuwland, drong  ̂de zee door twee groote 
openingen binnen, digt bg den vuurtoren, welke ten 
deele instortte; eene dier doorbraken was 30 roeden 
breed en 36 voet diep. De geheele polder kwam vele 
voeten diep onder water en de huizen tot aan bet dak, 
doch er verdronken slechts eenige schapen. De her
stelling van den dgk baarde naderhand vele moeite; de 
gelegde kistdammen werden tweemaal door het welzand 
en den sterken stroom weder weggeslagen. Daar nu de
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dgk noch aan den buiten-, noch, wegens den veenach- 
tigen bodem, aan den* binnenkant gelegd konde worden, 
zag men zich genoodzaakt, de geheele kolk met aarde te 
dempen; Dit werk kwam op ƒ200,000 te staan, waan- 
van de eigenaars / >80,000 moesten dragen; Bij W tr
itum was insgelijks een gat in den dgk, ter breedte van 
8 roeden. Vier mensehen, die den dijk poogden te be
vestigen, werden door den storm van denzelven afge
worpen, waarbij een hunner verdronk. > De sieenglooijing 
bg Makkum werd overhoop geworpen. HarUngen 
kwam in groot gevaar; de zee drong mei verschrikkelgk 
geweld door de beide havens de stad binnen, zette spoedig 
alle huizen onder water en sloeg de havenhoofden ujt 
elkander, terwijl een losgeslagen schip de nieuwe ket
tingbrug vernielde.« Eene menigte zware balken en 
houtvlotten dreef door de straten rond en beschadigde 
vele huizen ; de vloed, welke zich door de straten in 
de kanalen stortte, woelde diepe gaten in dezelve : alles 
zag met angst en schrik de toekomst te gemoet. Het 
gebom der klokken, #het roffelen der trom, het verwarde 
gejammer en geroep om hulp in den nood, vermengd 
met hét huilen van den wind en bet klotsen der golven, 
— dit alles bragt de beangste gemoederen in de diepste 
bekommering , te meer daar hu* water al hooger en 
hooger steeg, en reeds 2 voet hooger stond dan imhet 
vorige jaar. Doch eindelijk begon de storm te be
daren, de zee trok zich terug, en één meisje alleen 
was eene prooi der golven geworden. De zeedijk 
verder noordwaarts, vooral tusschen Dijkêhoek en 
Makkum, wérd zwaar beschadigd; doch men was ge-
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lokkig genoeg om eenige dreigende doorbraken toot te 
komen.

Groningen bekwam eenige schade aan de dijken; 
in de stad brak de noorder beer door, waarop de 
landen voor de Boteringe-  en Ebbinge-poort onder
liepen, op sommige plaatsen meer dan A voet diep; 
terwijl in de stad vele menschen genoodzaakt werden 
op de zolders eene schuilplaats te zoeken 1).

In Oo*t-Frietland kwam de vloed, op den 21sten 
November, even vóór het aanbreken des dags, met eenen 
vliegenden storm opzetten, en steeg buitengemeen schie- 
lgk. Het water, dat in Emden 2 voet hooger dan in 
1775 en 9 duim hooger dan in 1717 opliep, stroomde 
over alle dijken, niettegenstaande deze na de hooge vloe
den van 1717, 1736 en 1756 telkens waren opgehoogd, 
heen en beschadigde dezelven zoo wel aan de buiten
als door het overstorten aan de binnenzgde; op onder
scheidene plaatsen ontstonden groote gaten, en alleen 
door den ijver der bewoners, die zoodra de dag aan
brak zich naar den dgk spoededén en de gevaarlijkste 
plaatsen met zandzakken, stroó en aarde vulden, palen 
insloegen* en den dgk met dorschkleeden bedekten, gelukte 
het, in de hoofddijken volslagene doorbraken voor te komen. 
Het ergste leden de dgken en sluizen aan de Boven- 
Eems. De Dti/ir-sluis, op de zuidelijke grensscheiding 
werd al dadelijk door den aandrang des waters wegge
slagen en op derzelver plaats eene kolk gewoeld. De

1) Beijer, I, 144-149. Muyt, 101-109. v. Leeuwen, Voorr.
50-65. Tegenw. Staat, XV, 172, 396. XVI, 320.
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dijk yan dáár tot aan Bingum had 8 gaten, waaronder 
2 met den grond gelijk, en teyens een groot gat bij 
Jemgum. Daardoor drong veel water Reiderland bin
nen, hetwelk onderscheidene huizen beschadigde, doch 
na verloop van een paar dagen weder afliep. De dgk 
van den ZfeymYz-polder, welke des zomers weder her
steld was, werd overal doorboord, op verscheidene plaat
sen zelfs tot op den grond geslecht. De polder werd 
weder in builend ijksland (Heller) veranderd, en bleef 
20 jaar lang in dien staat liggen. Geheel Oberledin-  
gerland kwam diep onder water, terwijl de dgk tot 
aan de Leda op 5 plaatsen doorbrak, digt bij Esclum 
1er breedte van 200, en ter diepte van 40 voet. Leer 
stond grootendeels onder water, waarbij een ziek man, 
dic door hetzelve in het bed overvallen werd, om
kwam. Te Leerort sloegen de golven de schutpoort 
met het fondament weg en rolden door de vesting; even 
ais in Olerledingerland, kwamen hier vele menschen in 
groot levensgevaar, velen moesten tot aan het lgf toe door 
het water waden. In den dgk van Leer tot Oldersum, 
die zich anders en ook tot aan Emden vrij goed hield, 
ontstond een gat in de kruin, tot op de halve hoogte des 
dijks ; bij Oldersum echter werd dezelve op twee plaat
sen ter breedte van 60 voet tot op den bodem doorge
broken. De grootste schade leed de stad Emden. De 
Eemsmuur werd door de opgeruide zee verbrijzeld*), 
de staddgk achter de kazern op onderscheidene plaatsen

1) Toi wederopbouw van denzeiven schonk de koning de 
aanzienlijke som van ƒ36,000.
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doorgebroken, en de stormdeuren yan de roode sluis 
opengeslagen. De door die veelvuldige openingen ont
stane strooming was zoo sterk, dat dezelve 10 op straat 
liggende molensteenen medenam en in de binnengracht, 
spoelde, terwijl zij in hunne vaart , tevens een klein 
huisje, omver baalden. Onder het gewelf van de heere- 
poort spoelde het water een gat, dat even zoo diep ais 
bet gewelf hoog was. In schier alle straten was het 
plaveisel opgebroken' en waren er diepe gaten gewoeld; 
twee groote kuilen ontstonden er door het instorten van den, 
Eemsmuur, waardoor vele huizen sterk beschadigd wer
den , welker omstorting bij eenen tweeden vloed te 
verwachten was. Op de kerkhoven werden verscheidene 
doodkisten boven gespoeld, en in de kerken zulke ver
woestingen aangérigt, dat mai op den eerstvolgenden 
zondag geene godsdienst in dezelve konde vieren. 
Bijna de geheele stad stond onder water; naauwelijks 
een huis bleef van hetzelve verschoond. Weinigen 
slechts hadden tijds genoeg om hun huisgeraad in vei 
ligheid te brengen; veel van hetzelve werd op de stra
ten rondgespoeld ; tafels, stoelen, geheele . kasten - met 
al wat daarin was, groote balken en masten, zelfs 
schepen dreven door de stad en veroorzaakten veel schade 
aan de gebouwen. Een meisje kwam in het water om, 
eu 2 huizen stortten geheel in. De schade aan hui
zen én'huisgeraad, en vooral aan koopwaren, in de pak
huizen ’ en kelders voorhanden, was zeer groot ; men 
berekende dezelve op ƒ180,000; uit verscheidene kei* 
ders werd wgn met water vermengd opgepompt. De 
schade aan de stadwerken beliep ƒ48,871. Groote
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zorg baarde de herstelling van den Eemsmuur. Door- 
dien in het breedc fondament gcenc palen ingeheid 
konden worden, moest men zich met zand* en muur- 
steenen behelpen, waarmede de openingen zoo goed 
mogelijk gevuld en door het daarachter tot steun aan- 
gebragte houtwerk meer verzekerd werden. De aan 
weerskanten van de roode sluis gespoelde gaten wer
den door eene, dubbele rg van ingeheide palen, met 
daarachter gelegde zandzakken, gesloten , waarmede 
men, hoewel dagen nacht door arbeidende, eerst na 
8 dagen tot stand kwam.

De kaaidgk van de kleine Larrelter kolk of pol
der , bij Emdm , werd geheel weggeslagen, en de in 
den polder staande raapzaadplanten werden uit den grond 
en over. den hoofddjjk been gespoeld. De dgken van 
den Boren- en Beoeden-Betps leden vooral veel door bet 
overstorten. des waters. aan : den binnenkant j van den 
eersten ging een geheel eind van de binnendossering loa 
en zonk eenige voeten diep naar beneden y de laatste had 
ook aan de buitenzgde eenige gaten en van het houtwerk 
aan den voet werden eenige ,roeden weggeslagen. Niet 
beter ging het met den ̂ Greetn}er ambtsdgk ; er ontston- 
den»t4 gáten in denzfclven. Over de Greetmer^^xm liep 
bet water* 2 voet hoog heen* en maakte door het over- 
storied een gevaarlijk gajt in  de kaaging. Bg bet oude 
tigchelwerk sloeg de kruin van den dgk af, doch eone 
dtepere breuk werd nog, verhinderd. De pas herstelde 
dgk van den) Sehuléihargtr polder werd, geheel ver
woest, en bleef zoo liggen tot 1781 ¿ toen men den 
polder op nieuw- indijkte. Opk over de sluis der stad
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Norden stroomde het water heen en woelde een diep 
gat. De dgk aan de kaaging liep insgclgks over en 
bekwam 5 doorbraken, doch het gelukte den burgers 
door onverpoosden arbeid dezelven dadelijk weder te 
stoppen. Er werden 5 schepen op den dgk geworpen, 
maar ook nog weder van denzelven afgebragt. De dgk 
van den digt bg de stad gelegen' Suikerpolder werd door- 
gebroken, waarbij bet water aan de daarin staande ge
bouwen der pannebakkerg en der suikerfabrijk aanmer
kelijke schade veroorzaakte. Het meeste leed de dgk 
van liei ambt Norden in het noordwesten en noorden; 
overal zag men gaten en ingespoelde plaatsen, zoowel 
aan de binnen- ais buitenzijde en hier en daar was de 
kruin tot op 2 voet weggeslagen. Mindere schade ver
toonde er zich aan de overige dijken in het noorden. 
Onder de eilanden werd Juist het zwaarste geteisterd; 
hetzelve verloor aan de noordwestzgde der kerk 30 schre
den van zgnen grond, zoodat de kerk nu slechts nog 
15 schreden van den oever verwijderd bleef, en diens- 
volgens naar bet oosteinde verplaatst moest worden; ook 
aan bet westeinde van ,t oude dorp werd eene streek van 
den oever weggespoeld1). In Jever en Oldenburg, 
vooral Butjadingerland, leden de dgken insgelijks meer 
of minder sterk, doch zg hielden zich overal nog staande. 
Áán gene zijde der Wezer schijnt de vloed niet bedui
dend geweest te zijn.

Gelderland onderging op den 27sten January 1781 
eene zware overtrooming in het land (Amt) tusschen Maas

1) Reg, Aetea. Wiarda, IX, 143. Emder Almanakb. J. 1776.
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en Waal, Traar meer dab 20 dorpen en tevens een ge« 
deel te van Nijmegen onder water gezet werden. Het 
verschrikkelijk geweld stortte het met drijfas opgevulde 
vrater zich over de dgken heen, menschen, dieren, sluizen, 
gebouwen en boomen met zich voortrukkende, verwoes
tende en omverwerpende. Dertien menschen vonden hun 
graf in de golven. De schade aan woningen, vee, tabak, 
hennep en hooi in eerstgenoemd ambt alleen werd op 
f  450,390 begroot; terwgl bovendien vele landergen 
met ‘zand, gedeeltelijk eenige voeten hoog, overdekt 
geworden waren1).

Een gelijke ramp trof de Rijnstreken in het jaar 
1784, in Februarg, bg het wgken van den zeer stren
gen winter. Een bg Hulhuizen vastgeraakte ijsdam en 
een andere in het Pannerdens che kanaal veroorzaakten 
onderscheidene dijkbreuken, vooral tusschen Calcar en 
Millingen en beneden Xanten en Fijnen , waardoor 
groote verwoestingen werden aangerigt. Het land tus
schen Haas en Waal’, alsmede bet distrikt Nijmegen 
werden insgelijks, tengevolge eener zware dijkbreuk te 
W eurt, bijna geheel overstroomd; van dergelijke door
braken vond men 5 in de Opper- en 3 in de Bene• 
den-Betuwe. Overal kwam het water zoe schielijk en 
onverwachts opzetten, dat de menschen met achterlating 
van al het hunne, ter naauwernood nog op de daken 
der hiiizen en op de hooibergen hun leven konden red
den. Vervolgens drong het water den Tielerwaard 
binnen, stroomde toen, door den Diefdijk gestuit, over

1) Beijer I. 150*
2 1
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do Lindedtjkon in de. graafschappen Buren en Kuilen
burg tot am Gotkum en bedolf op de meeste plaatsen 
hel land 16 roet diep. Te Zuiphen geraakte de iJsset 
in hei laat# ran Februarg Ios; de rivier werd met 
certo verbazende menigte drijfgs opgevuld, waardoor het 
water loo hoog opzwol, dát bet de stad op verscheidene 
plaatsen bedekte, den, dgk in dmelver nabijheid doorbrak, 
eftf daarop af het land wijd en zijd overstroomde. Het 
was i* het eerst ónmogelijk de droevig om hulp roe
pende bewoners te redden, doch loodra de strooming 
slechts eenigermate verflaauwd was, zond men vaartui
gen uit; vele der ongelirkkigen bragt men met hun 
vete naap Zuiphen, terwgl men de overigen, die vol 
verlangen de handen door de daken humter bouwvallige 
woningen uitstrekten, van levensmiddelen vóórzag. Eenige 
wakkere lieden aan den oever der Waal, die ter redding 
van hunne-naasten met booten uitgingen, moesten hunne 
médsehlievendheid met het leven betalen ; doch anders 
kwamen er slechts weinigen otn ; groot was daarente
gen de geïedene schade, welke intusschen voor de on- 
gelukkigen minder zwaar viel, doordien hunne landge- 
nooten eene som van ƒ244,433 tot hunne ondersteuning 
bijeen bragteft *). -  Op den 24sten April van hetzelfde 
¿aar woedde er een storm ais een orkaan, welke buiten 
eu schurten omverwierp, boomen uit de aarde rukte, en 
Voet den mond der Elbe 3 groole Groe&landsvaarders 
lossloeg en vergaan deed2). -  Iii December steeg de

1) Bet je r, I, 153. Muyt, 109.
2) Kuszy II, 174.
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Weier bij Bremen 15 voet boog en doorbrak de dgken 
van Hasenbüren en Mittelsburen!).

In 1788 ontstond er, op den25sten Januari],een zware 
storm, vergezeld van onweder, bagelbugen en sneeuw- 
jagt, welke een’ boogen vloed opjoeg, die te Hamburg 
17 voet en 7 duim boog steeg, hier 11 duim, in Eider- 
¿tedi ruim 1 voet lager danin 1756; zoodat bet water in 
de Elbe en verder noordwaarts met de kruin.des dgks gelijk 
stond, ten deele zelfs daarover beenstortte. Op vele 
plaatsen werd de zoogenaamde teek (Tang) over den 
dgk geworpen2).

In bet volgende jaar werden de Rijnstreken, in de 
Nederlanden door derzelver gewonen ramp bezocht. Het 
losbreken van het ijs in de rivieren, in Januari), dreigde 
verwoesting aan de dgken en dammen en ‘den dood aan 
de bewoners der daaraan blootgestelde distrikten of ver
lies hunner have. In den nacht van den 28sten op den 
24sten Januari) brak de Waal bij Doodewaard, een uur 
van T iel, Ios, waarbij het, ijs zich met groot geweld 
op den dgk schoof. Beneden Nijmegen zette hetzelve 
zich evenwel weder vast, waardoor het water dáár bin
nen den tijd van 24 uur bijna 10 voet steeg. Daarop 
ging het gs op nieuw bg Doodewaard en te Ochten Ios 
en werd slechts weinige roeden van de plaats, waar in 
1784 eene der geyaarlijkste doorbraken had plaats gegre
pen, door den stroom met zulk een geweld tegen den dgk 
geschoven, dat hetzelve zich, op eenige roeden lengte,

1) Müder,
2) K u ez , II. 192. Adr. JYacbr. 1788. Tetens, 62.

' 21 *
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meer dan 50 Toet hoog opeenstapelde, zoodat er zich 
in de rivier een ijsberg verhief, hetwelk een der verba- 
zendste schouwspelen opleverde. De geheele kruin des 
dgks was door den sterken aandrang des waters bijna 
afjgeslagcn en de dgk zelf fiep groot gevaar door te 
breken, hetwelk evenwel door inspanning aller krachten 
verhoed werd. Te Tiel verkeèrde men in de grootste 
vrees, wijl het water, door het bij afwisseling losbreken 
en weder vastzeilen, dáár meer dan 22 voet hoog opliep. 
Elk oogenblik vermeerderde de vrees, dat de dijken voor 
den geweldigen aandrang zouden bezwijken, doch toen 
de nood op het hoogste was, ging het gs Ios en liep het 
water af. Er werd geeiie andere schade veroorzaakt, dan 
dat er te Maasbommel eene sluis wegspoeldc, waardoor 
eenige dorpen onder water werden gezet. Ook de Zuider
zee, welke digtgevrozen was, brak op den25sten Januarg, 
met een vreesselijk gekraak, Ios. Te Harderwijk zette- 
den de ijsschotten zich aan het havenhoofd vast en sta
pelden zich huishoog opeen, waarbij een aldaar liggend 
schip bijna verbrgzeld was geworden. Midden in den 
zomer, in Jung , zwollen de Waal en de Rijn geheel 
onverwacht op, waardoor verscheidene morgen land in 
Gelderland onder water kwamen eri er groote schade 
aangerigt werd* In September brak ook nog de pol- 
derdijk tusschen Ooerschie en de Zwed aan de Be- 
neden-maas door, hetwelk de overstrooming yan den 
Oöslpolder ten gevolge had, wélks bewoners aanmer- 
kelijke schade ondergingen. Geheel Delftsland zoude 
hetzelfde • lot ondergaan hebben, ware men niet ge
lukkig genoeg geweest, de breuk des anderen daags
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met groote moejte en inspanning weder digt te krÿ-
g«> ')• >

Een sterke storm uit bet noordwesten veroorzaakte 
op den 27sten November 1790 een’ boogen vloed, welke 
de valdeuren van de roode sluis te Emden verbrijzelde, 
daarna oôk de stormden reu der sluis opensloeg, waarop 
bet water zich in volle stroomen over bet land ver
spreidde en de omstreken der stad bedolf r doch 
spoedig weder afliep, zonder veel schade aan le ?ig~ 
ten *).

Op den Isten, 2den en 8den Februari) 1791 woedde 
er een hevige storm uit het noordwesten aan de kus
ten, in sommige streken van onweder vergezeld, waar
door een buitengewoon hooge vloed ontstond, vooral in 
de Nederlanden. Zeeland werd vreesselijk bestookt* 
Te Middelburg en Flieeingen steeg het water tot eene 
ongehoorde hoogte; hooger nog te Feere, waar hetzelve 
de kelders en huizen vulde en over de dgken heenliep. 
De Westkapelscbe dgk werd zwaar geteisterd ; de Wolf- 
polder op Kadzand leed een bijna onherstelbaar verlies. 
Te Rotterdam stond het water slechts 6 duim lager dan 
in 1775, en te Amsterdam werd hetzelve tot 93 duim 
opgestuwd, dus ook hier nu bijna even hoog ais toen. 
De lage zijde der stad liep onder en werd met booten 
bevaren. Erg zag het er te Haarlem uit; bet water 
steeg daar zelfs nog een half voet hooger dan in 1775} 

« de Slaperdijk tusschen Sparendam en de Zandpoort liep 
over, en schier al bet land om Haarlem, ais ook de

1) Beijer, L 155. 2) Wiarda, X. 63.
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laagste gedeelten der stad zelte kwanten onder water. 
Te Zaandam stortte het met groot geweld over den 
dijk en de sluisdeuren heen. Overijeeel onderging 
zware overstroomingen. Tnsschen Elburg en Kampen 
bezweek de dgk en de zee drong geheel tot Hattem 
door. Een uur van Zwol, bíj de Berkenbrug, ontstond 
insgelijks eene dijkbreuk, en eene tweede in den Gen- 
nikerdijk ; terwgl ook de binnendijk bg Zwol doorbrak, 
zoodat het zeewater zich heinde en ver verspreidde. 
Groningerland bleef niet verschoond. In de stad steeg 
de vloed op 3 duim na zoo hoog ais in 1776, waar
door een gedeelte derzelve, meer nog van het omlig« 
gende land onder water liep. De dgken hadden veel
vuldige beschadigingen bekomen. Te Delfzijl werd veel 
paalwerk door de golven verbrijzeld en uit den grond 
gerukt ; terwgl de zeedijk door den zvtaren golfslag zoo 
zeer doorboord werd, dat men niet zonder reden voor 
deszelfe geheele doorbraak beducht was; verscheidene 
schepen, welke geladen in de haven lagen, waren bijna 
ten gronde gegaan *). -  Een tweede vloed, bij eenen 
noordoosten storm, joeg het IJwater op nieuw voor Spa- 
rendam op, en bestookte vooral den wal tusscben de 
JPoerder kolk en de kleine sluizen, hoezeer door diep 
ingeheid paalwerk beschut, zoo hevig, dat de palen zich 
heen en weer bewogen, het bekleedsel weggeslagen werd, 
en tevens verscheidene gaten in den wal ontstonden. 
Doch het gevaar eener algebeele doorbraak werd nog 
door buitengewone inspanning afgewend2).

I) R cijer, I. 158. *2) T. a. p. 161.
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Een der grootste algemeepe vloeden w a s il ie w i 
den Olsten Maart deszelfdçnjaars, opgejaagd dppr eqnen 
verschrikkelijk woedenden noordwesten storm. Dojitonp 
en vloed strekten zich beide over de geheele kuststreek 
uit en berokkenden overal groote schade aan deflgkau? 
gebouwen enz. ; terwijl dezelve ook voor velq schepen 
op zee verderfelijk waren» Bg Axel in Vlaanderen 
braken twee polders door, waarbij veel vee verdronk, 
vele goederen wegdreven en de bewoners, die ter naaur 
weroood het leven er afgered hadden,, in dg, diepste 
ellende gedompeld werdep., Zeeland, dat in de vorige 
maand nog zoo zwaar geteisterd was, werd het thans 
niet minder, vooral Vliesmgen^ waar de zee. een stuk 
van den munr van den westdijk verbrijzelde en tevens 
eene verzakking des dijks veroorzaakte, welke eene schade 
van ƒ30,000 te weeg bragt. By Katnpen in Overijssel 
werd eene groote streek lands onder water gezet, doch 
de schade Was zoo groot als bg den vorigen vloed’), 
In Oost- Friesland steeg het water overal tot aan de 
kruin der dgken. Te Emden werd bet havenhoofd 
ontdekt en de kraan bg bet tolkantoor schier geheel 
weggeslagen. Bg Norden werd een schip bgna boven 
op den dgk geworpen, en een ander geraakte op den 
Schulenburger polderdgk vast. De schade aan de dgken 
was zeer aanmerkelgk. Men wil, dat de vloed aldaar 
6 voet hooger dan in 1717 zou geloopen zijn3), het
welk echter niet waarschgnlgk is; doch dezelve was 
welligt de hoogste der tot op dien tÿd bekende vloeden,

1) T. p. 2) W io rd a , X . 63
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want bij Cuxhaven steeg hg 20 voet 9  duim, en te 
Hamburg 20 voet 2 ’/¿ duim boven de laagste ebbe* 
Een groot gedeelte van Hamburg en de lage landerijen 
liepen onder. Bg Glückstadt brak de vloed door den 
Rethhugel. In Dithmarsen sloegen de baren hoog over 
de dgken heen, en reeds eenige uren voor den hoog- 
sten vloedtgd begon het water stroomsgewijze over de
zelve heen te vloegen, toen hetzelve plotseling eenige 
voeten viell). De dgken waren evenwel zwaar 
geteisterd geworden; die bg Brunsbüttel, Meidor fen  
in den Kroonprinsen-polder zelfs zoo zeer, dat men 
bet bovengedeelte zonder groóte krachtinspanning met 
eenen stok kon doorstooten. In bet kerspel Busum 
voorkwam men niet dan met groote moeite eene door-* 
braak. De dgken van het kerspel Wesselburen waren 
vol gaten, alle slooten aan ' de binnenzijde vol 
water en het aan den dgk liggende teek werd soms 
meer dan 15 roeden ver landwaarts in gewor
pen. De kerspelen Henstedt en Delve aan de Eider 
ondergingen eene overstrooming, doprdien de daar aan-*

1) De Heer Kusz meent» volgens de Provinz. Ber., dat het 
water, door aanhoudende stormen tot eene buitengewone 
hoogte opgestuwd, noodwendig vallen moest, toen des- 
zelfs zwaarte, steeds naar de grootste diepte bellende, 
grooter werd dan de tegenstand'des winds: ~  eene ver
klaring, welke doof de ondervinding maar al te zeer 
wordt tegengesproken. Vermoedelijk bedaarde de storm, 
gelijk verder westwaArts op, waar de zee slechts op den 
21sten boog opliep, doch de tweede nachtelijke vloed 
veel minder.
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welige, doch slechts kleine dgken op 19 plaatsen door
braken; de sluizen waren ten deele verwoest; bet water 
stond op Tele plaatsen 4 voet hoog, rigtte echter in de 
lumen geene groote schade aan, doch liep eerst na 3 
weken weder af. In Stapelkolm, aan den tegenover- 
gestelden kant van de Eider, ondergingen de dgken 
in evenredigheid dezelfde schade ; die van Süderstapel 
bad , behalve de krninstortingen, vele doorbraken, 
waaronder 11 met aanmerkelijke kolken; bij Bar
gen en op andere plaatsen gingen verscheidene roeden 
dijks geheel verloren. De daardoor veroorzaakte 
overstrooming bragt aan de landerijen zware schade 
toe, dewijl de groote massa water niet zoo schie
lijk afloopen konde. Het gras wilde niet groeijen, 
zoodat, vooral in Süderstapel en Droge den geheelen 
zomer door, het vee geen voedsel vond; terwgl er ook 
weinig hooi gewonnen werd; vele graslanden konden 
niet eens gemaaid worden, en in de afgelegene lage 
streken was het gras op sommige plaatsen ais verdord ')• 

De maand December van 1792 werd gekenteekend 
door veelvuldige zware stormen. Dezelve begonnen 
reeds in November en dunrden tot aan den 19den 
December, nu eens sterker dan eens zwakker, meestal 
uit het noordwesten, woedende. De eene vloed werd 
dadelgk door eenen anderen opgevolgd; over V>alge
meen viel het water slechts ter halver laagte en ving 
dan dadelgk weder aan te rgzen. In Oo*t-Frie*land 
waren de stormen en vloeden bet hevigste van den 
6den tol den 12den December; gedurende dien tijd grepen 
er 7 hooge vloeden plaats, waaronder 3 buitengemeen
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hoog waren. De geschiedenis lerert 'geen ander roer- 
beeld Tau zoodanige aanhoudende stormen en vloeden 
op. De eersten rigtten veel schade aan dn gebouwea 
aan. De dijken daarentegen hielden zich goed, der- 
zelver schade was Teel geringer, dan zich, lig de dage* 
Igksche aanvallen gedurende drie weken lang, wel eer
wachten liet. Slechts te Felge aan de Eems, digt bij de 
Mun8tersche grenzen, stroomde het wáter orer den dgk 
heen, drong de huizen binnen, spoelde Teel huisgeraad 
weg en bedierf het hooi en stroo. Meer algemeen was 
de OTeiwtrooming in het ambt Stihhaueen aan de 
Leda. Het water stond in schier alle huizen le Pet** 
hamen en in een gedeelte Tan Füsum en Nortmoor, 
waardoor Tooral Teel hooi, ongedorscht koren en 
stroo in de schuren nat en bedorren werd« De stad 
Emden, uitgenomen alleen den kleinen omtrek ach
ter de sluizen, werd viermaal onder water gezet, 
en borendien nog driemalen bet grootste gedeelte der 
Altstadt, waardoor niet geringe schade werd te weeg 
gebragt. In den middenwal Waren vele gaten ge
spoeld. Het reeds oude, de haven dekkende, water
hoofd werd ten deele geheel weggeslagen, de binnen- 
bedijking van denzelven daarover heengeworpen, van 
de Langebrug een gedeelte der vloer afgeslagen, de 
houten kaaging der stadssluis tot aan de Oostcr- 
pijp geheel verwoest, de bestrating op onderscheidene 
plaatsen vernield en hier en daar gaten gewoeld. 
De Neder-Eems-dgk leed vooral veel in het 8ste, 
Ode en 10de kwartier, welke eerst vóór twee ja
ren met ■ opoffering van f  27,000 korten aanzienlijk
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versterkt en verhoogd warén; de herstelling van al de 
aangerigte sehade beliep velgeiiB begrooting ƒ85,0801 
Zeer gering was de sehade aan de dgken van het 
ambt Greetsiel, hoereer hei water doorgaande tot de 
hoogte derzelven steeg, en gedeeltelijk zelfs daar
over heenrolde. In den Sehoonorter kolkdgk alleen 
ontstonden diepe gaten, zoodat er bg langer aanbou- 
den van den storm eene doorbraak te duchten was. 
Meer had de noorddgk in bet ambt Norden door te 
staan ; de vier jaren vroeger aan denzelven aangebragle 
verdikking, welke ƒ60 tot ƒ70 de roede had gekóst, 
was tot 1 Va à 2 roeden onder de kruin geheel afge
spoeld , en bovendien waren er onderscheidene gaten 
gespoeld, aan welker demping men reeds gedurende de 
stormvloeden krachtdadig werkte, hoe bezwaarlijk zujks 

> ook ging; de storm woedde zoo hevig, dat er telkens 
6 of 8 man op het stroo, dat tot het bestikken was 
aangevoerd, moesten gaan liggen, om te beletten dat bet 
niet wegvloog. Ook de dgk van denSchulenburger-polder 
werd zwaar geteisterd; slechts de onverwijlde hulp der 
inwoners bewaarde denzelven voor eene algeheelc 
doorbraak. In bet WHmunder ambt stond ook eene 
doorbraak plaats te grgpen; de stormklokken werden 
onophoudelijk dag en nacht aangetrokken om de inwoners 
te hulp te roepen, door wier inspanning en onverpoosde 
werkzaamheid het gevaar werd afgewend. Het kortelings 
eerst gegraven buitendiep was 1er lengte van eenige hon
derd schreden schier geheel verzand, gelijk oqik dat vóór 
de Neuharlinger en de Benser sluis io bet ambt Esens ‘).
1) Regier. Akten.
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Oter al de verder oostwaarts gelegene marschlan
den strekten deze voorbeekLelooze stormen hunne ver
woestingen uít. Vooral hevig was die in den nacht van 
den lOden op den llden, en nog woedender , gelijk eenen 
orkaan, die van den 19den December. Dezelven woedden 
zoo verschrikkelijk, dat men de stooten en schokken 
schier voor eene aardbeving konde houden. Men had 
moeite om op het vlakke veld staande te big ven. Dik
werf werd men reeds op 200 schreden afstands van 
den dgk van den door het overstorten der baren ont
manen stofregen doornat. Aan de gebouwen in de steden 
en op het land werd groote schade toegebragt; vele 
schepen verongelukten digt onder de kust of werden op 
strand gezet; eene groote menigte goederen werd aan 
lapd gespoeld, vooral in Eiders tedi en Dithmarsen, 
en welbij den Hedwigen-polder alleen 31,766 el linnen. 
De storm van den lOden December stuwde bet water te 
Hamburg 20 vöet en 6 duim boven de ge'wone ebbe, 
eene hoogte, welke deze, voor zoo verre de berigten 
gaan, aldaar nog nooit bereikt had; en te Cuxhaven 
20 voet en 3 duim. Te ltzehoe, hoezeer diep land
waarts in gelegen, werd aanzienlijke schade aangerigt; 
aan beide zgden van de Stör was de dgk doorgebroken 
met 6 grondbreuken. De steendam was tot 10 voet 
diepte weggespoeld ; de Delftspoort-brug en de dgk bij 
den zaagmolen verkeerden in het uiterste gevaar om 
weggeslagen te worden, doordien de bg dien molen 
liggende groote balken en masten zich onder de brug 
hadden vastgezet. ín het nabijgelegen dorp Kolmar 
verdronk veel vee ; de menschen moesten op de zolders
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eene schuilplaats zoeken, totdat meú hen, twee dagen 
daarna, met boöten afhaalde. In Dithmarsen leden 
de dgken Teel; bij Brunsbüttel, waar het water on- 
middellijk aan den dgk zeer diep is, woelde bet zoo 
diep in den grond op,' dat men Toor eene grondbreuk 
beducht was. In het kerspel Henstedt, aan de Eider, 
maakte bet water eene kolk, welke nog in 1793 bg de 
laagste ebbe 36 Toet diep was. Verscheidene kerspelen 
in die omstreken werden geheel onder water gezet, en 
het winterzaad ging meestendeels Terloren. Het eiland 
Pellworm werd het zwaarst geteisterd, de eene dgk na 
den anderen brak door, hetwelk met onderscheidene 
grondbreuken vergezeld ging, waardoor al de polders vóór 
en na onder water gezet werden. Er verdronk ecnig 
vee, 2 huizen storteden in en bijna al de overigen 
werden beschadigd. Ook op Föhr doorbrak de zee 
de dgken en zette al het marschland onder water. De 
Wiedingharde werd geheel overstroomd en onderging 
zware schade; de dgken werden op onderscheidene 
plaatsen zoo geheel weggeslagen,- dat er geen spoor van 
dezelven overbleef. -  De storm van den 19den December 
was nog verschrikkelijker dan die van den lOden; de
zelve greep bij ebbe plaats, zoodat het water niet zoo 
hoog opliep. ‘Hoofdzakelijk vierde hg zgne woede aan de 
huizen en boomen bot. Verscheiden der eersten stortten 
in én eene ontelbare menigte werd beschadigd. Het 
gradierhuis bij Oldeslohe viel om, waardoor /*3,600 
schade werd veroorzaakt; een grpot aantal watermolens 
in  de Wilster marsch trof hetzelfde lot. Groote koren- 
hoopen werden uit elkander gerukt en in de lucht
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voortgedreven. Bij Boinas sloeg het veerschip om, en 
I niemand der zich daarin bevindende 6 personen werd 

gered. De wervelwind was zoo hevig, dat dezelve uit 
het Selen ter meer waterzuilen, die IO voet dik schenen 
te zijn, in de hoogte joeg en in eenen stofregen weder 
deed neervallen* Dennen en pijnboomen van 20-25 
voet hoogte werden dikwijls zoo gebogen, dat men 
derzelver top met de hand konde vatten* Op het 
buitengoed Neuhaus waren bijna 1,000 stammen om- 
vergewaaid, en op Salzau 600 vademen hout1).

Weinige maanden later, op den 2den en Sden 
Haart 1793, verhief cr zich op nieuw een geweldige 
storm, die in de zoo even genoemde streken groote ver
woestingen aanrigtte. Dezelve hield 24 uur onafgebro
ken aan, uit het zuidwesten, en was bet hevigste op 
den 3den, des voormiddags. Groote verwoestingen werd 
er onder de gebouwen aangerigt, verscheiden derzehe 
werden geheel van dak beroofd, eenige stortten ineen. 
In Oost-Friesland was de daardoor veroorzaakte schade 
aanmerkelijk ; dezelve beliep in de ambten Eniden, 
Greetsiel, Norden, Berum, Esens, JVitmund, jFrie
deburg r in de stad Esens en in de heerlijkheden Gödens, 
Orenburg, Oldersum, Jennelt, Lütetsburg, Dornum1), 
vplgens de opgaven, aan koninklijke en privaatgebouwen, 
te zamen ƒ66,788, grootstendeels door afgewaaide en 
verbrijzelde dakpannen veroorzaakt, welkejr aantal zoo

1) Kuszy II. 207-214, volgens Adr. Nachr. Provinz. Berichte
* eit and«

2). Van dc Qverige atablen zijhgeene opgaven voorhanden.
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groot wes, dat io vole .streken de voorraad tot aanvul* 
ling niet toereikende was$ verscheidene gebouwen op 
het land verloren duizenden, bet Westgroder grashuis 
zelfs 9,000« Bet legen dak van de kerk te Norden 
werd zoo zeer beschadigd, dat de schade op f  900, 
eu de herstellingskosten op f  3,025 begroot werden* 
Verscheidene huizen op het land storteden geheel in, 
iq het ambt Aurich 7 en te O stengels de schaaps
kooi, waarbij 83 schapen verpletterd werden. ín eene 
boerenwoning te Holtrop, welke insgelijks instortte, 
kwamen eenige paarden en hoornvee om, anderen wer
den zwaar verminkt ; bet verschilde weinig of de,over
blijfselen van het huis, en vermoedelgk bet geheele dorp, 
waren eene prooi der vlammen geworden, doordien reeds 
de wind het vuur op den haard, vatte, had niet de be
radenheid van de dochter des huizes, een 16 jarig 
meisje, het gevaar afgewend, daar zij, met eene be
wonderenswaardige tegenwoordigheid van geest,, zich 
met hare kleederen dwars over het vuur heenwierp 
en hetzelve zoodoende uitdoofde, waarbij niet sdleen 
hare kleederen, maar ook haar geheele ligchaam 
beschadigd werd» Vele buiten staande koren-en hooi
bergen werden; door den wind aangetast en,heinde en 
ver verstrooid, en zelfs het koren van de ontblootp 
zplders weggevaagd; Daar de storm uit het zuidwesten 
kwffm, bereikte de vloed geene aanmerkelijke boogie 
en beschadigde de dgken ook niet ^erk, bet meeste 
nog die in bet ambt Norden en in bet Neder-Eemsche, 
waar vooral het houtwerk aan den voet door den ster
ken golfslag zwaar leed, 14 roeden zelfs geheel werden
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weggeslagen, ab ook. 30 roeden in het Over-Eemsche 
dÿkdistrikt. Het JVitmunder builendiep werd op eene 
lengte van 1,000 schreden zoo zeer met zand gevold, 
dat hetzelve op nieuw moest gegraven worden. Onder 
de eilanden leed Borkum het meeste, vooral aan de 
duinen ; hel zandstuiven was verschrikkelijk. Het zand 
vloog ab ’t ware strooqisgewgze over bet beste deel des 
eilands heen j alles was ab in rook en damp gehold.
De Zuidkaap werd omgerukt. De dgken in het noor- ^
delgk gedeelte van Jeverland leden veel, en ware de 
wind verder naar het noorden geloopen, dan hield men 
eene doorbraak voor onvermijdelijk1).

Aan de oostelijke kusten viel de ebbe, welke ’smor* 
gens om 8 uur beginnen en tot 1 uur in den namid
dag duren zoude, niet in, maar het stijgen der zee hield 
aan. Toen het water op het laagste bad moeten zijn, 
stond hetzelve met de dgken gelijk en bleef nog steeds 
wassende tot 2 uur in den namiddag, 5 uur vóór den 
hoog8ten vloedtijd, dóch toen begon hetzelve in de Eider 
en bij Dithmarten te vallen. Bg Hamburg bereikte 
hetzelve dus slechts de hoogte van 18 voet. De schade aan 
de hoofddgken toegebragt was niei groot ; alleen brak de 
Stördijk bij Breitenberg door, doch zonder dat er door 
bet water veel nadeel werd te weeg gebragt. Ook de 
zwakke dgken aan de *Boven-Eider bezweken, waardoor 
al het land van Preü tot Delve, eene streek van bijna 
3 mglen lang, op nieuw onder water werd gezet. Deze 
oversttooming had ergere gevolgen, dan die des vorigen

1) Regier. Akten.
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jaars. Vele huizen stortten in, daar het water zoo sterk
zwol, dat het over de op de Marsch staande huizen 
dreigde been te strijken. De bewoners van St. Annen 
en Schlichsing, reeds 3 maanden lang door water om* 
ringd, waren op de zolders van hun leven niet meer 
zeker. De daken der meeste huizenr stortten gedeelte
lik  in, en het overigen dreigden te volgen. Men zat in 
doodsangst 36 uren lang, bg strenge koude onder den 
bloolen hemel, zonder dat iemand tot hunnen bijstand 
konde toesnellen. Niemand verloor evenwel het leven, 
ofschoon in de beide gemeenten 60 tot 70 huizen ver
woest werden. In de kerk te Schlich ting bereikte het 
water de hoogte der banken. De kaaidijk in Henstedt, 
welke bijna f  IS,000 gekost had, werd met al deszelfs 
houtwerk weder weggeslagen. In Stapelholm leed Su - 
derstapel het meest, doordien de dgk 13 of 14 kolken 
bekwam, buiten veelvuldige kruinstortingen. Hier en 
daar werd de dgk ter lengte van 30 tot 40 roeden geheel 
geslecht. De Marschvelden aan de Eider aldaar, behalve 
de Oldekoog, stonden onder water, ais ook die aan 
de Treen ; terwgl de overstrooming zich tot aan Bunge, 
in het ambt Gottorf, uitstrekte. Nog in Jung stonden 
de velden ten deele onder water, en bet vee had geen 
voeder. Op Pellworm stroomde de zee des morgens 
om 9 uur over de overblijfselen der dgken, spoelde des 
namiddags een gat van meer dan 16 roeden lengte en 
bedolf het geheele eiland, uitgezonderd de 3 noordelijke 
polders, welke ook in November verschoond gebleven 
waren, 9 tot 10 voet diep. Er ontstonden verscheidene 
nieuwe dijkbreuken en kolken; enkele stukken dijks,

2 2
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die in den vorigen vloed waren verschoond gebleven, 
gingen thans verloren; 7 huizen en 1 molen werden 
verwoest of weggespoeld; daarenboven verloor veel vee 
het leven en dreven er hoöi- en korenbergen weg. Het 
winterzaad was reeds verloren en thans verdween ook 
de hoop op het zomerkoren ; geheel bet vdd ' was 
dis verschroeid. De dgk lag geheel verwoest  ̂ bet 
scheen onmogelijk, denzelven te herstellen en de kol* 
ken te stoppen. Bij oostewind alleen was bet land 
droog, bij alle andere winden stroomde de zee over 
hetzelve heen1).

Beeds op den 24sten Januari) des volgenden jaars 
brak er over deze streken een even hevige storm Ios ais op 
den llden December 1792, die, hoezeer uit het zuiden 
en zuidwesten waaijende, evenwel zulk een’ hoogen vloed 
te weeg bragt, dat het water met de dgken gelijk stond, 
zelfs over velen heenstroomde en dezelve op vele plaat* 
sen beschadigde. Vooral deed de zee aan bet nieuwe 
werk ongelooflijke schade; inzonderheid in Noor der- 
Dithmarsen. In Stapelholm ontstonden weder ver
scheidene dijkbreuken en vele duizend deimatten wer
den onder water gezet, en wel een distrikt van vele 
mijlen grootte tot aan Eungerdamm en Ervde. Aan 
gene zijdé van Friedrichsstadt rigtte de Eider groote 
verwoestingen aan. Eiderstedt leed aan dijkbreuken 
van den Eider nog meer dan Dithmarsen ; bij Hei- 
mersbode scheen eene dijkbreuk plaats te zullen grijpen,

I) Kti8z, 11̂  '216-220 ^Provinz. Ber. aut 1793 und 1?94. 
\Adr. Nachr. auf 1791. *Staatsb« Mag. 1824, p. 697.
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want de dgk was* reeds zoo zeer afgespoeld, dat men 
denzelven met eenen stok konde doorstooten. Pellworm 
werd weder overstroomd, al de aarde, welke in bet 
vorige jaar op de beschadigde plaatsen van den zeedijk 
aangebragt was, geheel weggespœld, en de begonnen 
nieuwe dgk op twee punten doorgebroken ; halfweg Fe» 
bruarij nog stond het water zoo. hoog op het land, dat ' 
men met booten van het eene naar het andere konde 
varen ')•

De strenge winter van 1798 óp 1799 veroorzaakte 
na den opdooi, in het begin, van 1799, zware over- 
8troomingen in de Rijnstreken, van al de treurige bij
omstandigheden voor de bewoners vergezeld, ais in 
vroegere dergelijke gevallen. De doorbraak van den 
dgk in Lijmers zette al het land tusschen Maas en , 
Waal, benevens de Opper-  en Beneden-Betuwe onder 
water, verdreef de menschen uit hunne woningen en 
stelde hen, van have en goed, zelfs van het noodwen- 
digste voedsel en deksel beroofd, aan den grootsten nood 
en zekeren ondergang bloot. Veelvuldig waren de dijk
breuken en de daardoor ontstane ongevallen in Gelder
land. Niet alleen bezweken de dijken bg Hedikhuizen, 
Millik, Doornik en op vele andere plaatsen, ook de 
steden Nijmegen en Ti el kwamen door den z waren 
ijsgang der Waal in het uiterste gevaar. In Overijssel 
was het ook droevig gesteld. Rondom de stad Zwol 
stond alles onder water, en ook de Snippelings dgk bg 
Deventer was doorgebroken en al het omliggende land

1) KuêZf II. 225. *Prov. Ber. auf 1794.
22*
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in eene zee herschapen. De daardoor4 veroorzaakte nood 
en schade overtrof nog verre die van 1784- Ongeveer 
200 plaatsen in de Nederlanden waren overstroomd; 
de schade werd op 3 miii. gulden berekend, en toch 
werd de nood der ongelnkkigen door de milddadigheid 
der Nederlanders verligt, welke door kollekten, de af
zonderlijke giften niet medegerekend, de. aanzienlijke som 
van ƒ750,000 bgeenbragten *). -  Op den 26stcn Sep
tember van hetzelfde jaar ontstond er, bij eenen plotseling 
van het zuidoosten naar het zuidwesten loopenden wind, 
een hevige orkaan, van zwaar on weder vergezeld. Het 
geheele uitspansel stond ais in vuur. De regen, met 
hagel vermengd, viel in sterke stroomen neer. De 
stootwinden volgden elkander onophoudelijk op, zoodat 
er naauwelijks enkele oogenblikken tusschenbeiden te 
tellen waren. Enkele windstooten hadden veel overeen
komst met de schuddingen bij eene aardbeving. Vele 
huizen werden beschadigd, eenige geheel omvergeslagen 
en boomen ontworteld, terwgl er verscheidene schepen 
ten gronde gingen 2).

Ook op een, hoewel slechts klein, gedeelte van 
Oo*t-Friesland oefende de hooge stand des binnen wai
ters eenen verderfelijken invloed uit. De digt aan de 
zuidelijke grensscheiding gelegen zoogenaamde zwelgdyk 
(Scbwelgdeich) aan de Eems, welks ligging de gevaar- 
lijkste in dat gewest is, werd op den 25sten Februarij 
door het bovenwater ter lengte van 250 voet doorge-

1) Beijer, I. 162-164.
2) Kust, II, 240. *Adr. Nachr.
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broken, en tevens in den voet des dgks eene kolk van 88 
voet diepte gespoeld. De daardoor binnenbruisende starke 
stroom rukte de gezamenlijke gebouwen eener in de 
nabijheid staande pannebakkerij weg of wierp dezelve 
omver, zelfs de hechte brandoven, vulde al de huizen 
te Diele, hetgeen Halte, op 2 na, beschadigde vele 
derzelve, verwoestte een paar kleine woningen en zette al 
het land tot aan Weener onder water. Tegelgk werden er 
bijna 100 grazen land in de nabijheid des dijks met 
bet schrale drijfzand der Eems overdekt, en daardoor 
ten deele onvruchtbaar gemaakt. Zelfs over de Veiger 
Gaste dróng het water heen, spoelde veel van de goede 
akkeraarde weg, bedekte andere plaatsen met zand en 
vernielde de jonge rogge. Al de slooten in den omtrek 
waren met zand gevuld, de heggen en jonge boomen 
te Velge ten gronde gerigt, de wegen in bet dorp 
onbruikbaar gemaakt, in den hoofdweg eene kolk van 
15 voet diepte gewoeld en daarenboven de sluis te Diele 
weggeslagen. Kortom, alles leverde een treurig beeld 
der grootste verwoesting op. De demping der doorbraak 
en van eene tweede bg de Dieler sluis, ter lengte van 
150 én 1er diepte van 20 voet, kwam aan het in ’t geheel 
slechts 3,000 grazen groote dijkdistrikt op/*20,610-6-2 
te staan, de overige kosten van herstelling des dijks, 
welke de afzonderlijke belanghebbenden hadden te dra
gen, kwamen op ƒ10,100 te staan, terwgl de schade 
aan huizen, land, enzv. deze sommen nog te boven 
g in g 1).

1) Regier. Akten.
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Een op den 22sten October 1800 ontstane storm, 
welke anders weinig schade aanrigtte, berokkende Oost- 
Friesland een droevig ongeval. Een marktschip voer van 
Leer naar Soltherg af, toen de storm een weinig scheen 
te bedaren; niet ver meer van de plaats der bestemming 
verwijderd, werd bet schip onverhoeds door eenen ruk
wind aangegrepen en omgeslagen. 19 menschen van 
aanzienlijke familiën in Reiderland vonden hunnen 
dood in de golven, en slechts 7 werden gered. -  Een 
hevige zuidweste storm op den 9den November deszelfden 
jaars, welke in de Nederlanden en Duitschland woedde, 
rigtte op het land velerlei verwoestingen aan de gebou
wen aan en ontwortelde vele boomen. Dezelve strekte 
zgne verwoestingen verre naar het zuiden uit, zelfs tot 
Opper-fVeet^halen en de Rijnstreken *).

De storm, welke in den nacht van den 2den op 
den 3den November 1801 opstak, was aan eenen orkaan 
gelijk en breidde zich verder uit dan anders gewoonlgk 
het geval is. Dezelve deed zgne woede niet alleen in 
de Noord- en Oost-, maar zelfs in de Hiddellandscfae 
zee gevoelen, en rigtte ontzettende schade onder de 
schepen aan. Alleen tusschen het Kanaal en de Sond 
zouden 800 schepen vergaan zgn. Aan de kusten steeg 
de vloed tot eene aanmerkelijke hoogte, en zoude nog 
hooger gerezen zgn, ware de storm bg het opkomen 
van den vloed niet bedaard. Oost-Friesland leed in- 
tusschen eenige schade. Emden werd voor het grootste 
gedeelte onder water gezet. De middendijk was vol gaten,

1) Regier. Akten.
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en de kruin, ter plaatse waar dezelve zich aan den ouden 
burgtmunr sluit, op 3 voet na weggeslagen. De door 

• de stad onderhouden wordende kaap op bet eiland Rot
tum werd weggespoeld. Op den Dollart verongelukten 
3 schepen, waarbij 17 menschen hun graf in de golven 
vonden. De dgk om het kleine eiland Nesserland was 
schier geheel weggeslagen1). Verscheidene schepen strand« 
den aan de dijken; een uit Greetsiel op den Middel- 
steweerster Heller, waarvan men den schipper, na het 
afloopen des waters, ontzield aan den mast gebonden 
vond, en den knecht 300 schreden van bet schip ver- 
wgderd, insgelgks dood. De NedeMEemsche dgk leed 
veel, meer nog de noorddijk in het ambt Norden; 
aldaar waren 2 schepen van Norderney daags te voren 
nog aan den dgk voor anker gaan liggén. Toen de 
vloed opkwam gingen de te kort uitgeworpen ankers 
Ios, de schepen dreven tegen den dijk en werden al 
hooger en hooger tegen denzelven opgeworpen, zoodat 
deze aldaar 16 voet beneden de kruin geheel steil werd 
afgekabbeld« De schade werd op ƒ1,932 geschat, waartoe 
de schippers volgens overeenkomst ƒ1,120 moesten bij
dragen, die bovendien bijna ƒ2,000 voor het afwinden 
hunner schepen moesten betalen, en dan nog de kosten 
van herstelling der zwaar beschadigde schepen zei ven2).

«ij eenen sterken storm en hoogen vloed op den 
27sten Februari) 1806, werden de meeste der op de

1) Tol herstelling van denzelven werd aan de eilanders 
, e en e  som van /2,160 toegestaan, half uii de koninklijke

en half uit de landschappelijke kas
2) Beg. Akten. W ia rd a ,  X .  287. Emder Almanak auf 1801.
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reedé van Emden en het vaarwater liggende schepen 
van hoûne ankers geslagen, en op het eiland Neuer
land en aan den dgk gespoeld. Drie matrozen, voor« . 
nemen8 een touw vast te maken, sloegen met de boot 
om en werden door de diepte verzwolgen1).

Door de booge vloeden ‘ van den 20sten, 24sten en 
25sten January 1806, ais ook door het uit het Olden- 
burg8che afgekomen water, werden de dgken vau Velde, 
Detem en Barge aan de JQmme zwaar geteisterd en 
die tusschen Beiern. en Holtgaste, welke echter zeer 
zwak waren, bijna geheel weggespoeld. De schade voor 
die drie kleine gemeenten beliep ƒ 2 ,700 a). -  Van 
den 25sten tot den 27sten February deszelfden jaars 
woedde er in Oost-Friesland een zeer hevige storm,, 
welke zulk een* hoogen vloed opjoeg, dat het water op 
verscheidene plaatsen in Reiderland met de dgken ge
lijk stond en zelfs over dezelven begon heen te lóopen. 
In Oberledingerland braken zg bg Mark en Driever 
op drie plaatsen lot aan het vlakke land toe door, en 
woelden tegelijk in den daarnevens loopenden rgweg 
gaten van 4 tot 6 voet diepte. De schade liep op ƒ80,000. 
De voor de oude Coldemüntjer sluis gelegde Schrenkel- 
dijk brak insgelgks door en de sluis werd ten deele 
weggeslagen. De zoogenaamde zandbergen bg Leer 
werden zoo sterk aangetast, dat men de schade op 
ƒ1,260 berekende. Norderney leed veel door het af
spoelen der duinen aan de noordzyde ; twee oude breu* 
ken (Slopen) werden weder geopend3).
1) Emder Almanak auf 1805. 2) Reg. Akteih
3) Reg. Akten.
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Buitengewoon stormachtig was de herfst vao 1806 
en de daarop volgende winter. Reeds op den den 22sten 
en 23sten October woedde da storm hevig, waardoor 
hooge vloeden ontstonden en de Oost-Friesche dijken, 
vooral in het ambt GreeUiet, beschadigd werden. On
eindig sterker waren de stormen van den 25sten, 26sterç 
en 27sten December. Reeds eenige dagen vroeger had 
het sterk uit bet zuid-zuid westen gewaaid, op den 25sten 
liep de wind meer naar het westen en in den nacht van 
den 25sten op den 26sten, toen het juist volle maan 
was, ontstond er een zeer hevige noordwestestorm, welke 
tot den volgenden nacht met gelijke hevigheid aanhield 
en twee zeer hooge vloeden veroorzaakte, dic in Emden 
tot 8 ]/2 voet boven het gewone peil gingen ; de zee had 
in 13 jaren niet zoo hoog gestaan. Op de meeste 
plaatsen sloegen de golven over de dijken heen. In 
Reiderland werd eene streek van den Zuiderhamriks- 
dijk, ter lengte van 200 voet, geheel weggeslagen. 
Emden stond voor het grootste gedeelte onder .water, 
doch leed slechts geringe schade, terwijl ook de,dyken 
zonder groote beschadiging vrij kwamen. Àlleen de vóór 
GreeUiel opgeworpen haven- of schutdijk werd zwaar 
geteisterd en bijna doorgebroken, en de aldaar op 
den Heller door de Pruissische regering in dat
zelfde jaar aangelegde schans, voor de helft met dç 
stormpalen medegespoeld. In den Nçorddijk waren vele 
gaten. In den Schweringsgreede drong het water door 
twee openingen des dijks binnen, doch slechts in geringe 
mate. De dgk van den Neu-Augustengreede in Jeoer 
leed insgelijks sterk, er werd vele aarde afgespoeld, en
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bij laager aanhoudenden storm stond eone doorbraak 
te duchten. Het meeste leden door deze en vroegere 
stormen de dijken yan bet ambt Stichhausen, vooral 
die aan den noordkant der Jumme. De Oldenburgsche 
dijk aan bet Aperdiep werd doorgebroken en daardoor 
de omtrek yan Detem , Velde en Stickhausen onder 
water gezet. In den Nortmoorer dijk ontstonden 5 gaten; 
in één derzelye boorde de vloed eene groote kolk, 35 
schreden lang, 55 schreden breed en 24 voet diep, 
welke later door bet gebeele dijkdistrikt met groote 
kosten gedempt werd. De Holter sluis, naauwelijks 4 
jaren te voren eerst gelegd, werd geheel w.eggespoeld, 
Waarbij insgelijks eene groote kolk ontstond *).

In den nacht tusschen den 13den en 14den January 
1807 stak er op nieuw een hevige storm uit het noord-* 
westen op, gepaard met eenen hoogen vloed, die evenwel 
de hoogte van den Kersvloed des vorigén jaars niet 
bereikte. Yan den havendijk voor Greetsiel werd alles, 
wat men sedert den vorigen storm aan denzelven her
steld had» weder weggeslagen, en het overbigfsel der 
schans aldaar bijna geheel ten gronde gerigt. Gedu
rende den storm van den 13den zag men te Greetsiel 
een schip in de snelste vaart op de haven toezeilen; 
hetzelve bereikte den ingang niet en werd 100 schre
den bezijden op het buitendijksland geworpen. De 
houthandelaar f r e r ic h  h . jah ssen  , die zich reeds vroe
ger bg dergelijke gelegenheden onderscheiden had, 
waagde zich onder eenen hevigen hageljagt ÿ met eenige

1) Reg. Akten.
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zeelieden, in eene boot naar bniten, niettegenstaande 
de buitengemeen hoog gaande golven, welke het nade
ren ondoenlijk schenen te maken. Het gelukte hun 
niettemin bet schip te bereiken en de ankers uit te 
werpen. Het was eene Hollandsehe kanonneerboot, van 
de Jade komende en naar Delfzijl gedestineerd. De 
manschap verkeerde in den grootsten nood. Zij hadden 
geen droppel water meer, geen brood, geen zout en 
sedert twee dagen geenen brandewijn ; de erwten had 
men reeds in zeewater gekookt. Het schip werd in den 
volgenden nacht, onder aanhoudenden storm, door j a r s -  

s e r , die zich met zijne togtgenooten met groot levens
gevaar weder derwaarts begeven bad, met groote moeite, 
gelukkig weder vlot gemaakt. Aan de Esener dijken 
Steeg de vloed 8 voet hoog, op eenige plaatsen spatte 
het water zelfs over den dÿk heen. Yan den Neu-  
harlinger sluis werden eenige posten en planken 
weggeslagen, en tevens een gedeelte eener Heine 
kaai weggenomen en aan den anderen kant der sluis 
geworpen. De stroobestikking der dyken werd alge» 
meen sterk aangetast, vooral van dien des Schwerins« 
en Neu-Augustengrodens. * Reeds in den nácht tusschen 
den 15den en lOden January ontstond cr weder een 
storm uit het zuid-zuidwesten, welke op den 16den 
naar het noordwesten liep en eenen koogen vloed op
joeg. « Nog midden in den zomer, den 31sten Julg, , 
stak er eensklaps een storm of veeleer een wervelwind 
op, van zwaar onweder vergezeld, die aan de gebouwen 
veelvuldige schade aanrigtte, verscheidene boomen ont
wortelde, anderen spleet, te Greetsiel den eenen tele-
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graaf midden doorbrak, en zelfs eenen hechten tuinmuur 
omver wierp l). -  Den SOsten September woedde er 
den geheelen dag door een uitermate hevige storm uit 
bet noordwesten, welke tegen den avond een’ hoogen 
vloed veroorzaakte, die te Emden 6 '/.2 voet boven het 
gewone peil steeg en een aanmerkelijk gedeelte der stad 
onder water zette* De Neder Eemsche dijken leden zeer 
aanmerkelijk, vele palen werden losgeslagen; ook de 
dijken van het ambt E  tens werden zwaar geteisterd; 
bij Neuharlingersiel werd een van voor zijne ankers 
losgeslagen schip tegen den dijk geworpen, verbrijzelde 
en woelde diepe gaten in dènzelven. In den Jummi- 
ger Hamrik werd een eind dijks weggespoeld a).

Zeeland werd zeer in het naauw gebragt door den 
vloed van den 15den January 1808, welke aldaar met 
ongemeene snelheid tot eene buitengewone hoogte steeg. 
Op Walcheren braken onderscheidene dijken door, 
welke groote overstroomingen ten gevolge hadden. De 
Westkapelsche dÿk leed veel; die der V ij f  Ambach
ten alleen onderging eene schade van ƒ62,660. De 
duinen werden sterk afgespoeld. Te Middelburg stortte 
de zee over de vloeddeuren in de straten en bedolf het 
lagere gedeelte der "stad. Diep beklagenswaardig was 
het te Vlissingen gesteld; het water kwam zoo schie- 
Hjk aanstroomen, dat binnen een half uur schier de 
geheele stad onderliep. Dezelve werd erg geteisterd; 
verscheidene huizen, door het water ondermÿnd, stort
ten geheel in , andere werden bouwvallen. In de ker

1) Heg. Akten. 2) Heg. Akten. ;
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ken dreef ailes door elkander, op de kerkhoven werden 
de lijken nit de graven gespoeld ; 31 menschen kwamen 
om, en nog meer vee. - Te Amemuiden liep het water 
over alle afweringen heen, en bedierf veel huisgeraad en 
levensmiddelen; dit was insgelijks het geval te Veert, 
waar de vloed zoo schielijk kwam opzetten, dat de in* 
woner8 naamveljjks tijd hadden zich op de zolders te 
redden. Een gelijk lot trof ook Zierikzee op S chou- 
teen. Op fVolfaartedijk braken twee polders door. In 
de stad Tholen rigtte het water insgelijks vele verwoes
tingen aan, alsook op Noord-Beveland. Een erg lol 
trof Zuid-Beveland. Hier brak een dijk ter lengte van 
40 roeden door, en de Rruininger polder, V4 □  mijl 
groot, werd met het daarin liggende schoone dorp in 
een golvend meer veranderd. Buiten de gFoote schade, 
welke daardoor aan het land, de gebouwen, bet huis
geraad enz. .werd toegebragt, kwam het leggen van den 
nieuwen, 300 roeden langen dgk alleen op ƒ525,000 
te staan. Geheel Zeeland werd in de diepste ellende 
gedompeld ; overal aanschouwde men de droevigste too- 
neelen van angst, jammer en ellende.

Vlaanderen leed insgelijks Onuitsprekelijk veel, 
vooral de streken aan de Schelde. Men berekende de 
gebeele schade op ƒ6 ,118,000 ‘). Veelvuldige dijk
breuken en over8troomingen veroorzaakten alom de be
droevendste verwoestingen, en beroofden 21 menscben 
en veel vee van het leven. Te Antwerpen liepen bijna 
al de kelders vol water, benevens alle straten in de

1 ) Vetrndedeüjk eene 0 te veel.
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nabjjheid der rivier en zelfs zulke kelders en pakbuiiee, 
welke men tegen de hoogste, vloeden beveiligd achtle. 
De schade aan koopbaren beliep f 100,000. Ostende 
werd meer dan 3 voet hoog overstroomd en onderging 
onberekenbare schade. Een gelijk loi trof Sluis, Sas 
ván Gent en Temeuze; te Sluis drong bet water zdfc 
kelders binnen, waarin het bij mensehengeheugen niet 
geweest was.

De provincie Holland bleef wel niet verschoond, 
doch de dáár aangerigte schade was niet te vergelijken 
met die van Zeeland en Vlaanderen* Het meest 
hadden de eilanden van Zuid-Holland geleden. Op 
Goeree heerschte groote nood ; met moeite konden de 
inwoners, tot aan bet lijf toe door het water wadende, 
hnnne have redden; in een laag gelegen huis moe6t 
men het dak opbreken, om de menschen er uit te 
halen.. De dijk bij het pesthuis brak door; de batterij 
aan de haven leed veel, terwijl aldaar een soldaat der 
wacht verdronk en twee half dood weder opgevisebt 
werden. Te Hellevoet stortte het water met onbeschrij
felijke snelheid over de zeewerken heen; de inwoners 
hadden naauwelÿks tijd op de bovenste verdiepingen te 
vlugten , en de schade aan allerlei voorwerpen was 
groot. F Daarenboven nog was er even voor den vloed, 
in den avond, brand ontstaan. Het strand van af den 
mond der Maas toi aan Scheoeningen werd hevig be
stookt ; de duinen bij Terheide en Loosduinen smolten 
er meer dan 3 roeden breedte bij in» Te Amsterdam 
steeg bet water niet zoo hoog ais bij vroegere hooge 
vloeden, de geheele buitenstad liep evenwel onder,
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waardoor de werven sterk leden en verscheidene gebou
wen en winkels grootstendeels vernield werden. Op 
bet eiland Marken was de schade voor de buitendien 
reeds verarmde bewoners zeer groot, vele buizen werden 
verwoest of zwaar beschadigd. De zeewerken bij het 
Hondëboich, de duinen bij ¡Petten en het noorder 
havenhoofd te Medemblik leden sterk.

Ook over Engeland strekte deze vloed zich uit, 
en rigtte aan deszelfs oostkust de vreesselijkstê verwoes
tingen aan. Te Margate steeg het water tot eene 
voorbeeldelooze hoogte, de hoogste straten zelfs liepen 
onder en vele huizen werden door de woedende golven 
ais weggevaagd ; alle badplaatsen op de kaafjen en bg 
de haven werden vernield, en de schepen in de haven, 
op de reede en aan de kust door de diepte verzwolgen of 
verbrgzeld. Nog akeliger, zoo mogelijk, was het te 
S  heernes* gesteld, de vloed geleek schier eenen zond
vloed ; de inwoners meenden, dat de jongste dag was 
aangebroken. Alles wat Onder het bereik der opgeruide 
baren viel, werd met onweerstaanbaar geweld verbrg
zeld of weggespoeld , alle dijken en zeeweringen werden 
geslecht, vernietigd, en het land rondom in een ver
bolgen meer herschapen. Weinige slechts van de groote 
menigte schepen, welke zich onder de kust bevon
den , ontkwamen aan den ondergang. Niet min
dere verwoestingen ondergingen RamegeUe en JVhit- 
stable. Ontelbaar was de menigte vee, dat bg dezen 
vloed in de marschstreken van Kent den dood vond. 
Het strand was mijlen ver met verbrgzelde sche-
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pen, masten , balken, kisten, waren en lijken over
dekt *).

In hetzelfde jaar nog werden de Nederlanden 
door een’ even hoogen vloed bezocht, ontstaan door 
een’ der woedcndste noordwestestormen op den 7den 
en 8sten December. Ditmaal waren het de kusten der 
Zuiderzee, welke den hoofdaanval ondervonden. De 
dÿken werden aldaar overal hevig bestookt en op ver
scheidene plaatsen doorgebroken. Bg Edam  steeg het 
water 103 duim boven het Amsterdapische peil, 9 
duim hooger dan in January, te Sparendarn 90 en 
te Muiden 96 duim. Zwaar werd de kust van Gel
derland geteisterd. De dÿk van den Arkenheersehen 
polder werd erg aan stukken geslagen en de polder door 
de over den dÿk brekende zware stortzeeën, alsmede 
door twee breuken in den Bekswal, geheel onder water 
gezet, hetwelk hooger stond dan in 1776, zoodat de 
rÿweg van Harderwijk naar Niekerk niet bereden 
konde worden. Ten oosten 'van Elburg doorbrak de 
zee op drie plaatsen den dÿk en overdekte de gemeenten 
Oosterwolde en Oldebroek, alsook polders aan de 
westzÿde van Kampen, zoo ais den grooten Mastenbroe
ken polder, terwÿl ook de dÿk tusschen Hasselt en 
Genefnuiden bezweek. De dÿken bÿ VoUenhoven had
den even zooveel door te staan, en alleen daaraan, dat 
dezelve na den laatsten vloed beduidend versterkt waren, 
had men bun behoud te danken; zij leden niettemin 
zware schade, en tusschen Baarle en Blokzijl werd

1) Beijer, I. 164-170. Mayi, 112.
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de kruin tot op twee voet na geheel weggeslagen. De 
dijken van Friesland leden niet minder. De eilanden 
Schokland en Urk hadden groot verlies te betreuren. 
De dÿken van Zeeland waren na den vloed van January 
zoo aanmerkelyk versterkt, dat zij den tegenwoordigen 
storm weerstand boden, hoe woedend de zee dezelve 
ook bestookte T).

Een groot gedeelte der Nederlanden verstrekte in 
bet volgende jaar op nieuw ter schouwplaats der be« 
droevende uitwerkselen van bet meest vernielende ele
ment. Onmetelijke streken land werden in eene opene 
zee herschapen, duizenden bewoners van al hun eigen
dom beroofd, ontelbaar velen door het verlies van het 
grootste gedeelte hunner have op den rand des verderfs 
gebragt. De felle, sneeuwrÿke winter van 1808-9 deed, 
zoo ais gewoonlijk in zoodanige gevallen plaats vindt^ 
de rivieren hoog opzwellen. Het zich vastzettende ÿs, 
deszelfsopstapeling door strooming en stormen, daarna 
de invallende dooi, veroorzaakten eene der vreesselÿkste 
overslroomingen, welke men dá&r ooit had beleefd. 
Keeds op den llden January nam het onheil een begin. 
Verscheidene dÿken- braken op dien dag door, ais een 
gevolg van den sterken ÿsgang, en binnen 4 dagen lag 
al het land van af de grenzen en aan gene zÿde der- 
zelven, tot aan den Diefdÿk in Zuid~Holland, onder 
water. Dit verminderde wel toen de vorst weder inviel, 
doch de sterke toevloed van bet. bovenwater, na het 
op den 25sten January weder invallende dooiweder, 
1) Beijer, I. 170.
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dompelde alles op mouw ia nog grooterea nood, welke 
door den storm Tan den 30sten en 31sten derzelfde 
maand nog in vreesselijke mate Termeerderde, vermits 
bet ÿs, door stroom en. storm door en oter de dÿken 
gedreven t overal de ontzettendsteverwoestingen aan- 
rigtte.

Tot ver over de oostelgke grenzen, diep landwaarts 
in tot aan Kranenburg, strekte zich deze groote over- 
strooming uit. Op de streek van Büderich bij Weed 
tot aan de Nederlandsche grenzen spoelden 288 huizen 
geheel weg en 1244 werden dermate beschadigd, dat 
de meeslen door hunne bewoners moesten verlaten wor
den. Behalve een groot aantal vee, lieten 22 menschen 
daarbij het leven, en meer nog zouden, zonder de 
ÿverigç bulp hunner lot genoot en, eene prooi des doods 
lijn geworden. Een gelijk lot trof de daaraan gren
zende Nederlandsche distrikten van Ooi, Persingen 
en Ubbergen, tot aan Nijmegen. Te Pannerden steeg 
bet water op den lBden Januarij tot de ontzettendé 
hoogte van 24 ' voet, brak op 4 plaatsen door en over
stroomde dit dorp, Herwerden en Aardt. De Opper- 
Betuwe liep, ten gevolge eener doorbraak in den 
Duikerdijk bij Pannerden en in den Waaldgk bij Zoe« 
nen en Ooeterhout, geheel «onder water, hetwelk vooral 
te Hervüd verwoestingen aanrigtte, alwaar eene groote 
menigte vee en .vele ineaschen omkwamen« Verschei
dene inwoners, dia ia  detoppen der boomen erae schuit 
plaats gezocht hadden, vielen, door koude, angst eu 
ipoedelqosheid verzwakt, naar beneden pa verdronken« 
De overige dorpen ondergingen een schier even bedroe-
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vend lot; te Indoomik stortte ook de kerk, benevens 
vele buizen in. De boomkweekergen aldaar, waarin 
120 huisgezinnen hun bestaan vonden, werden geheel 
verwoest. Een oud man le Hemmen, die reeds den 
vloed van 1740 had beleefd, dreef, in gezelschap zijner 
dochter en 7 kleinkinderen, 48 uren lang met zgn huis 
rond en bleef behouden. Evenzoo ging het in de Neder- 
Betuwe, waar 34 menschen omkwamen en overal de 
huizen en schuren vernield of zwaar beschadigd werden. 
Erger nog ging het met den Tielerwaard; aldaar kwa
men 84 menschen en meer dan 1000 stuks vee om; 
331' huizen, 52 korenbergen en schuren wérden geheel 
verwoest en 624 gebouwen zwaar, 224 ligter beschadigd. 
De stad Tiel, waarheen meer dan 1000 der bewoners 
van het platte land gebragt en aldaar verzorgd werden, 
geraakte insgelijks in het grootste gevaar om overstroomd 
te worden , hetwelk alleen door den onverpoosden ijver 
der burgers met moeite werd voorgekomen. Te Beu- 
sichern, Zoelmond ,en Buurmalsem, in het land van 
Buren , steeg het water in de meeste huizén 14 voet 
hoog ën rigtte verschrikkelijke verwoestingen in dezelve 
aan, waarbij ook 37 menschen het leven inschoten. 
Zelfs de stad Buren liep onder, zoodat vele inwoners 
in bet oude kasteel en de kerk een toevlugtsoord moes
ten zoeken. De Bommelerwaard liep onder, ten gevolge 
van het doorbreken van den Maidijk. Ook in Bommel 
bezweek een dam in de Waterstraat en werd met palen 
en planken weggespoeld, zoodat het water met groot 
geweld de stad binnenstroomde, hetwelk voor dezelve en 
voor het geheele land de droevigste gevolgen had kunnen

23*
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na zich slepen, zoo niet de inwoners er in geslaagd 
waren eenen nieuwen kistdam te leggen; desniettemin 
leed de stad groote schade, zoowel aan de gebouwen 
ais wel vooral aan huisgeraad, vermits men bij het plot« 
seling opstuwen des waters weinig had kunnen redden. 
Het dorp Heereworden werd van schier alle boomen 
beroofd ; desniettegenstaande zorgden deszelfs bewoners 
ijverig voor het behoud hunner buren in den Tieler• 
waard, en het gelukte hun door middel van twee aken 
vele menschen en vee in veiligheid le brengen. Treurig 
zag bet er in de. kwartieren van Zevenaar , Huiseen 
en Lymers uit ; bet laatste distrikt bleef 5 weken lang 
onder het water bedolven. Aldaar werd een man door 
middel eener boot uit eenen boom gehaald, nadat bij 
onder zgn gezigt zijne vrouw en kinderen, benevens 
verscheidene vrienden in het water had zien omkomen. 
De ambten fVestenvoort, Bahr en Lathum aan de 
Yssel leden insgelijks aanmerkelijke schade, doch ver
loren geehe menschen. Zoo ook te Doesburg en der-* 
zelver omstreken, waar alles vol water liep ; in genoemde 
stad zette het ijs zich voor de brug vast en vernielde 
dezelve bijna geheel. Voor de brug over de oüde Yssel 
te Deutichem stapelde het gs zich zoo sterk op een, 
dat het de brug medevoerde. De geheele Yssel langs 
deed zich de kracht van bet hooge vloed water * gevoelen. 
DeSnippelingsdijk bij Deventer móest'voor het geweld des 
aandringenden waters bezwgken, waardoor zoowel dáár al
les, ais ook Salland en Mastenbroek, overstroomd werdep* 

De provincie Utrecht bleef bijna geheel verschoond, 
doch Zuid-Holland had veel te lijden. Streken, welke
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sedert 1740 geen water hadden gezien, liepen thans 
onder, zoo ais de V ijf  Heeren Landen, Arkel, enz. 
In het zuidelijk gedeelte van Kutlenberg brak op den 
29sten, om middernacht, de dam bij de middenpoort 
door, en de stad werd 12 voet hoog overstroomd, de 
gemeente Spijk zelfs 20 voet. De Alblasserwaard 
geraakte diep onder water, ais ook het land van Reue- 
den. Overal werden aldaar, door het veelvuldige in 
het water voorhanden gs, vele huizen verwoest en be
schadigd en aan anderen onnoemelgke schade veroorzaakt, 
terwgl het water tevens een groot aantal vee en eenige 

. menschen van het leven beroofde. Het'" aan de Oude 
Maas gelegen gedeelte van Noord-Braband onderging 
hetzelfde lo t, alsmede de streken de Maas op van 
Heusden af, zelfs nog in het gebied van 9e Hertogen
bos ch. Overal werden de dijken overstroomd, op 
onderscheidene plaatsen doorgebroken, onder Gessen 
alleen op 9 plaatsen; te Bezoijen verzonk de dÿk op 
8 roeden lengte.

De milddadigheid der Nederlanders en de deelne
ming aan het ongeluk hunner medeburgers, vertoonde 
zich bij dit droevig ongeval' weder in het helderste licht. 
Op alle plaatsen werden bÿdragen ingezameld en bui
tendien nog veel uitgereikt: alles tezamen maakte eene 
som van niet minder dan ƒ985,000 uit

Buitengewoon stormachtig waren dfe eerste maan
den des jaars 1817; in January telde men op zgn 
minst 10 stormen, welke, doordien de wind beistendig

1) Beijer, I. 173-187. Muyt, 113-136.
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zuidwest bleef, wel is waar geene hooge vloeden ver
oorzaakten , doch de zee ter balver hoogte der dijken 
en hooger nog opsluwden. In den nacht van den 3d en 
op den 4den Maart echter, liep de wind naar het noord
westen en joeg, daar het bovendien juist volle maan 
was, zulk eene menigte water naar de kusten toe, dat 
hetzelve overal dé hoogte der dijken bereikte, op ver
scheidene plaatsen zelfs over dezelve heenstroomde. Den 
Nederlanden werd daardoor geene schade toegebragt, 
doch Frieeland leed niet onbeduidend, vermits de vloed 
aldaar tot eene hoogte steeg, zoo ais bg sedert 1791 niet 
bereikt had, in het westen overal 9 tot 10 voet boven 
den gewonen vloed, aan den noorddijk 8 1/, voet, aan 
de noordelijke kust evenwel slechts 6 f/a tot 7 voet«

In Reiderland leden de dijken tusschen Ditzum 
en Pogum en aan den Dollart de meeste schade, 
vooral aan het hputwerk aan den' voet« De schade in 
het geheele Neder~Reider dgkdistrikt werd op ƒ25,535 
gerekend. De Statenzgl stond op het punt te bezwijken, 
hetwelk de overstrooming van bet grootste gedeelte van 
Reiderland en van het aangrenzende Groningerland 
ten gevolge- zoude gehad hebben j men was intusschen 
gelukkig genoeg de zgl te behouden. Erger lot trof 
de streken aan de Boven-Eems. De dijk bg de Dros- 
fenzijl en die te Neudorp braken door, hetwelk de 
overstrooming van de heerlijkheid Papenburg en van 
onderscheidene dorpen des ambts Meppen ten gevolge 
had. Tot aan, Aeechendorf was alles zee. Vele der 
bewoners moesten huis en hof verlaten en elders eene 
schuilplaats zoeken. Aanmerkelijk was de schade aan
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gebouwen, tuinén en huisgéfaad, welke des te hóoger 
steeg, doordien bet langen tgd aanbield Toordat.het 
water afzakte, hetwelk bovendien bestendig door de 
doorgebrokene dijken in- en uitHep. Alle verkeer te 
lande was gestremd ; te scheep alleen loonde men van 
de eene plaats naar de andere komen. Oberledinger- 
land was bet zwaarst geteisterd. Overal werden de 
dijken beschadigd. Die bg V'óUtn werd op onderschei
dene plaatsen doorgebroken, de Pottdijk bij Coldê* 
münlje insgelijks ter lengte van 20 roeden, en de Weeke- 
borgerzgl geheel weggespoeld, benevens een gedeelte van 
den dijk ter lengte van 226 voet, waarbg eene kolk van 
11 tot 12 roeden breedte en van 20 tot 80 voet diepte 
ontstond. . Geheel Obtrledingerland werd Op de hoogste 
gedeelten 2  tot 3 voet, en in de laagste streken 8 tot 
IO voét boog overstroomd. Zulks had zeer treurige 
gevolgen voor dit gewest. Men begon wel terstond met 
de herstelling der schade, doch een storm rukte, op 
den 27sten Maart, alles wat door ongeveer 200 mian 
gedurende al dien tijd aan den Pottdijk hersteld waŝ  
weder weg, waarbg de arbeiders, die aan de binnen
zijden des dijks met de grootste inspanning eenige uren 
lang aan de versterking van den kaaidgk arbeidden, 
in het uiterste gevaar kwamen, vermits de dgk ten 5 
ure dés avonds op eens in het midden doorbrak , en 
wel zoo plotseling, dat den arbeiders tot aan het lijf, 
eenigen zelfs tot aan de hals toe in bet water geraakten. 
De schade werd evenwel na eenigen tijd hersteld, met 
de Weekeborgster zgl ging het echter minder naar 
wensch; eerst op den 12den Mei gelukte het, de kolk
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door eenen kistdam en kaaidijk af te sluiten. Tot xoo- 
lang hield het land ebbe en vloed, en eerst later werd het 
lage land, het grooUte gedeelte van den aldaar berinde- 
lijken aangeslgkten grond uitmakende, van het water 
bevrijd. De bezaaijing was voor dat jaar onmogelijk, 

'eerst tegen bet midden van Jung konde men bet vee 
daarop brengen, waarvan intusschen menig stuk door 
gebrek aan voeder omviel ; bovendien werd veel van bet 
in de nabijheid des dijks gelegen land, loo al niet boog, 
met zand overdekt en daardoor voor ettelijke jaren aan
merkelijk in waarde verminderd. De gereede kosten dér 
herstelling van den dgk zouden op meer dan ƒ18,000 
te staan gekomen zijn, de dienstpliglige af beid schier 
even zoo hoog, het leggen der nieuwe zgl op ongeveer 
f 12,000 ; zoodat de geheele schade weinig minder dan 
f 04,000 zal bedragen hebben, bet verlies aan koren 
en hooi niet medegerekend. Ook sloeg nog gedurende 
den arbeid bij de zgl eene boot met 13 arbeiders om, 
waarvan 3 het leven verloren en de overigen met moeite 
gered werden.

De hooge steenweg tusschen Leer en Leerort 
leed buitengemeen veel; niet alleen het oude puin, 
waarmede dezelve bedekt was, maar zelfs de oude 
bestrating werd door de golven losgeslagen en wegge
spoeld. Yan den Eeclumer rijweg rukte de vloed groot? 
stukken af en wierp ze in de langs denzelven loopende 
afwateringskanalen ; de pomp werd vferwoest en de brug 
over die kanalen zwaar {beschadigd. Niet onbeduidend 
was de schade, welke de dijken aan de Eems, van Leer 
tot Emden, ondergingen ; de kleine polders tusschen
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Ganderjeum en Petkum werden gezamenlijk overstroomd 
en al bet winterzaad bedorven, doordien derzelver dijken 
doorbraken. Het meeste had Emden te lijden: De
woedende golven sloegen bet voorste gedeelte der Lange» 
brug weg en beschadigden het overige gedeelte zoo sterk, 
dat de gebeele brug zoude moeten vernieuwd geworden 
zijn, waarom men aldaar in derzeber plaats eenen aar
den dam legde. De sterke stroom , die door de stad 
naar de biimenkanalen liep, spoelde op versehèidene 
plaatsen de bestrating weg en woelde gatén, voorname- 
l5kb§  de Oosterpÿp, waar een zeer groot en diep gat 
ontstond, alsook bij de Gasthuis- en de Nieuwe zgl, 
waardoor ook de binnenkanalen met slijk opgevuld wer
den* Ook had de Middendijk (Mittelwall) aanmerkelijk 
geleden, De schade der burgers was beduidend, daar 
niemand op zulk een2 hoogen waterstand had gerekend. 
Y ele voorwerpen en waren werden dus uit de pakhuizen 
weggespoeld, en meer nog in de huizen, pakhuizèn 
en kelders verbrijzèld of bedorven. Eene voor de zuider- 
poort van het weeshuis opgeworpen waterwering bézweek 
eensklaps voor den aandrang des waters, hetwelk nu in 
massa op bet weeshuis aanstortte en aanmerkelijke schade 
aanrigtle; twee kinderen, die even vóór het bezwijken 
der waterwering achter dezelve stonden, waren bijna 
hetislagtoffe? hunner nieuwsgierigheid geworden.
¡Z V De Neder-Eemsehe dgk werd zwaar beschadigd; op 

eenige plaatsen storteden de golven over denzelven heen 
en woelden daarin onderscheidene, ten deele diepe gaten, 
vooral bij de Knock en verder noordwaarts, en wel in 
bet bijzonder in het 6de, 7de en 8ste kwartier, alwaar

f
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verscheidene gâtes toi aan de kruin ontstónden. Sterk 
leed het bontwerk áán den voet, op eenige plaatsen 
werd. hetzelve geheel 'weggeslagen. Zeer gering daar« 
enlegen was de schade nan de dijken io het ambt 
Greetsiel, niettegenstaande ook hier de zee op onder
scheidene plaatsen daarover stortte en de teek hier en 
daar op de binnenberming geworpen werd. Erger 
werden de dijken dm1 Hagen- en Schulenbnrger^polden 
geteisterd ; deze leden eene schade van ongeveer ƒ2,217.
De kleine Soikerpolder bg Norden werd geheel onder 
water gezet, terwijl deszelfs pomp weggeslagen werd. 
Eén schip liep digt daarbij óp den dgk; een ander van 
60 last op den Noorddgk , in welken verscheiden be
duidende gaten spoelden, terwijl dezelve tevens nog 
andere beschadigingen leed. De gezamenlijke dijken 
der overige drie noordelijke ambten ondergingen bijna 
geheel geene schade, alleen geraakten de meeste buiteo- 
ztjldiepen of vaarwaters in meerdere of mindere mate 
verzand, vooral bij de Benser* en de Neubarlinger zijL | 
De eilanden Norderney en Juist werden áán alle zijden 
sterk afgespoeld en verlören veel van hunne duinen ^  

Hevige stormen op den 15den, 16den en &7dea 
Jaöuarij 1818 bragten de zee in onstuimige beweging eu 
deden dezelve aan de OosP-Frieschs kust D voet hoog 
boven deh gewonen vloed opzwellen. Alle lage poldcn 
van het Stiekhaussr ambt, van Loya tot áán gene zijde 
der oostelgke grens, stonden onder water, zélfs de hoogs 
weg tusschen Stickkausenoa Filswm, terwijl ook de dgk

1) Heg. Akten. Einder Krortijk. Emder Zeit. a. 1817.

*
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aan bet Aperdiep weder weggeslagen werd. De Neder- 
Eemsche dgk leed veelvuldige schade ; beduidende stre
ken yan het houtwerk aan den Yoét werden zwaar 
beschadigd, ten deele weggeslagen.

De storm Yan den 17den Maart 1810 joeg de zee 
tot 8 voet 3 duim in den Dollart op ; tde tweede op 
den Yolgenden dag echter , tot slechts 6 voet 0 duim* 
en aan de noordkust yan 7 ‘/a tot 8 ‘/a voet* ■ Dezelve 
duurde den geheelen dag door en was ten uiterste hevig* 
Regen , sneeuw en hagel volgden elkander bg denzel- 
ven op. Het zeewater was buitengewoon sterk met slgk~ 
deelea vermengd j vele oude lieden herinnerden zich 
niet, de zee ooit zoo onstuimig te hebben gezien. Nog 
des anderen daags, bg minder hevigen storm 9 steeg de 
yloed tot 6 vt. 0 dm« Zware schade leden overal de 
Oost-Frieeehe dijken, vooral in Reiderland en in het 
noorden. Bg jBonum spoelde op eene plaats, waar 
men. in bet vorige jaar eeneslijkpomp bad uitgenomen, 
een diep gat in den dgk, hetwelk zich loodregt tot 3 
vt. in de kruin uitstrekte en eeae algeheele doorbraak 
dçejl doctften, wijl de op. de plaats der slijkpotnp in- 
geworpene, nog losse aarde door bet zeewater gebed 
doorweekt was« Door het slechts 12 voet breede gát 
met strog en; teek te vullen en daarover eene zeii te 
spannen, kwam men echter het gevaar nog thor. In 
het ambt Eeene liep éen schip aan den dgk èn werd 
verbrijzeld,* waarbg/bet volk verdronk; ook bij Frede- 
riken-zijl in Jeverland straudeden 3 schepen aan den 
d¿k *). * ,

1) Reg. Akten......................... '
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Droevige gevolgen voor de Nederlanden hadden 
de over8troomingen der rivieren, welke in Januari) 1820

V f
plaats grepen. De winter was teer streüg geweest, zoo
dat bet op verscheidene plaatsen in de rivieren eene 
dikte van zelfs 30 Rijn), duimen gekregen had. Plot
seling viel er op den 17den en 18den Januari] zulk 
eene sterke dooi ín , dat het ijs in den Boven-Rijn, 
het Pannerdensche kanaal en in de Waal reeds twee 
dagen daarna in beweging geraakte. De ongemeen sterke 
toevloed des bovenwaters deed de rivieren met buitenge» 
wone snelheid tot eene nooit gehoorde hoogte opzwellen; 
tegelijk ontstonden er overal ijsverstoppingen en weldra 
bezweken' de dijken op onderscheidene plaatsen, hetwelk 
de bedroevendste verwoestingen van vele steden en dor
pen ten gevolge had. Al het land tusschen den Rijn, 
Lek, Waal en Merwede, op eene lengte van 22 uren, 
was in eene onstuimig, golvende ijszee herschapen.

De gevolgen van den hoogen waterstand der rivie
ren deden zich tot in de zuidelijkste provinciën der 
Nederlanden gevoelen. In de bergachtige streken stortte 
het water met zulk een geweld nedér, dat vele akker
landen' met zand en steenen overdekt en zoodoende be
dorven werden. Aanmerkelijk leden de omstreken van 
Luik; zelfs iii de stad werd door dé sterke strooming 
aanzienlijke schade aangerigt en de weg naar Huy ge- 
beel onbruikbaar gemaakt ; terwijl er te Maastricht ge
deelten ¡van huizen, huisgeraad én vgel vee kwam aan
drijven.. Te Brussel geraakte de benedenstad, ten gevolge 
der dijkbreuk aan het kanaal geheel onder water, als
mede Leuven en derzelver omstreken, waar de nood hoog
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liep. Ook te Antwerpen rigtte het water groote schade 
aan de huizen en kaagen aan. In het ]and Van Maas 
stonden vele gemeenten tot 10 voet diep onder water* 
vooral in den omtrek van Dender monde, wier inwoners 
zich aan de redding der ongelukkigen op het zeerst liéten 
gelegen liggen. Treurig zag het er in de streken aan 
de Maas uit. Alle dijken liepen over, In de gemeente 
Kuilt braken dezelve op 5 plaatsen door, waarbg veel 
vee omkwam; terwijl er in de stad zelve vele huizen 
benevens de kerk beschadigd werden. Het dorp Gaeeel, 
waar, even ais te Eschharqn, insgelijks dijkbreuken 

«plaats grepen, stond op het punt om door den stroom 
verdelgd te worden. De stad Grate liep schier geheel 
onder; bedroevend was het in de omliggende dorpen 
gesteld; ook te Velp werd de dgk op onderscheidene 
plaatsen doorgespoeld, hetwelk bet verdrinken van veel 
vee en de overzanding va!n schier al het bouw- en 
weideland ten gevolge had. Te Herpen ontstond mid
den in het dorp eene 20 voet diepe kolk. Van Kuik 
toi 9e Hertogenbosch was. alles , tot een woest meer ge- 

. worden. De landen van Altena en Heusden leden 
weínig, doch des te medr de Bommelérwaard.

. Het zwaarste echter werden de streken aan den 
Bgn en aan *de, Waal.door het algemeene ongeluk ge
troffen. Op de doorbraak van den Zuider- Waaldijk boven 
Nijmegen volgden binnen 3 dagen nog 34 andere door» 
braken aan beide kanten ><|er Waal. De snelle ijsgang 
doorbrak dén dgk bij Kekerdom ter lengte van 72 roe
den. Het binnenstropmende ijs wierp alles wat het 
ontmoette overhoop y stapelde zich van 10 tot 15* voet
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boog opeen9 en snééd de zwaarste boomen door, ais 
afgemaaid koren. Al de bewoners der dorpen moesten 
op de dÿken en bet slot Ooi hunne toevlugt nemen; 
Telen ontkwamen met móeite den dood. Aan gene 
zÿde der rivier was de nood nog grooter ; verscbrikke- 
lÿk, waren de dijkbreuken en overstroomingen te Ooitev 
hout , waarbg alles met ajgèheele verwoesting bedreigd 
werd. Vele huizen werdén dóór het geweld des strooms 
medegesleept ; zelfs het huis of slot te Oosterhout was 
tegen den geweldigen aandrang des waters en van het 
ÿs niet bestand, een groot gedeelte des gebonws werd 
in eenen puinhoop veranderd, en niet dan met de 
uiterste inspanning gelukte het, de in hetzelve zich 
bevindende 8 personen aan het oogenschÿnlÿkste levens
gevaar te ontrukken. De bewonërs van de Opper* en 
Beneden-Betuwe, zoowel als die van den Tielerwaard, 
kwamen insgelijks in groot gevaar; overal ontstonden 
dijkbreuken, er kwám veel vee om, een groot aantal 
huizen werd weggerukt of omvergeworpen, alle levens
middelen werden bedorven,, het huisgeraad verbrijzeld 
of weggespoeld, en de landerijen met zand overdekt; 
geen mensch echter* verloor daarbg het leven. Vele 
der ongelukkigen zochten in Gorkum eene schuilplaats, 
doch ook deze stad kwam in groot gevaar; zij had het 
voorkomen van een eiland , van rondom door eene 
vreesselÿk .opgeruide ijszee ingesloten. De stadsmuren 
en de dÿken werden zwaar geteisterd door ÿs en water, 
hetwelk geen’ anderen weerstand vond, doordien de 
dÿk tusschen de stad en Dalem, alsmede de sluis aan 
den Arkelsdhen dam, geheel vernietigd was. Een gelijk
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lot trof de groote, eerst in het voorgaande jáár nieuw 
gelegde sluis in het Nieuwe Kanaal. Het ÿs sloeg, de 
deuren open, verbrijzelde de noodbalken,.  terwijl 

„ het water, zich met groot geweld in de sluis stortende, 
de groote keerhalken tusschen dezelre en de batterij, 
met de daaropstaande houten loots, in een oogenblik 
wegrukie. Door onverpoosden arbeid slaagden de in* 
weners er gelukkiglÿk in , om den kistdam te behouden 
en zoodoende verder onheil van de stad af te wenden. 
De dorpen in den Alblaseerwatird schenen gezamen
lijk in den vloed te zullen verzinken; zelfs te Oud- 
A  Ulae, het hoogst gelegen dorp in den geheelen pol
der, stond het* water op de markt bijna 2 voet hooger 
dan in 1809; ter naauwernood boden de zolders en 
daken der huizen nog eene schuilplaats aan ; vele der 
inwoners werden door de burgers van Gorkum gered, 
die, zoodra het gevaar van hunne stad was afgewend, 
zich beÿverden om alle vaartuigen, welke sléchts konden 
gebruikt worden, met levensmiddelen te voorzien^ uit 
te zenden en de noodlijdenden te verkwikken en af te 
balen. Verscheidene anderen werden gered door vaar
tuigen^ welke op bevel des Konings , die, zoodra het 
gerucht Ván dezen groofcen raxnpslag zich verspreidde, 
zich. io .persoon naar de jchauwplaats spoedde, ijlings 
bÿeengebragt en over de dÿken heen in de ijszee ge* 
veerd werden-

Soortgelijke bedroevende .voorvallen grepen oek aan 
den R$n plaats. Te Arnhem co in destelfs omstreken 
steeg het water tot eene ongehoorde hoogte en rigtte 
overal groote verwoestingen aan. De dÿk van den ouden
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Rijn bg de Pannerder sluis, ie  Duiker en- Dûffeltsche 
dgk en die te Malbergen en Driel braken doQr. Yele 
menscben werden door de ijverige pogingen van eenige 
menscbenvrienden met vaartuigen afgehaald; verschei
den evenwel verkozen in hunne woningen te blijven, 
hetwelk voor een huisgezin te Herwet verderfelijk werd. 
De vader van hetzelve wees de aangebodene redding 
van de hand, betuigende, dat zij liever wilden omko- 
men dan hunne bezitting verlaten. Alle tegenwerpingen 
waren vruchteloos. Kort daarna werd het geheele huis
gezin onder eenen ijsberg, welke zich digt bij het huis 
had opeenge8choven, begraven. De Yssel-dijk in Over- 
ijssel stond op het punt om weggéspoeld te worden; 
de steden Doesburg en Zutphen, alsook Deventer en 
Kampen liepen groot gevaar, hetwelk evenwel door 
groote inspanning werd afgewend ').

Reeds in Januarg des volgenden jaars greep aldaar 
weder een ijsgang plaats, waardoor de dijken aan die 
rivieren op nieuw iñ het grootste gevaar kwamen. 
Gelukkig hielden de Rijn- en Waaldijken in de boven* 
gedeelten der Nederlanden zich staande. Slechts bjj 
Werkendam en Nieuw*Altena braken dezelve op den 
16den door, doordien het ijs den geheelen Biesbosch, 
alsmede de Killen en de beneden-Merwede zoodanig 
aangevuld had, dat het water zich niet in het Holland- 
sche Diep ontlasten konde. Daardoor kwamen verschei
dene gemeenten in het land van Altena onder water, 
evenwel niet diep, zoodat zelfs de meeste huizen daarvan

I) B è ije r ,  1. 187-198, 1 Muy/, 136-159.
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vrij bleven. Ook de Empelsche polder bg 94  Hertogm- 
boseh werd overstroomd l).

De herfst van hetzelfde jaar was zeer stormachtig, 
niet alleen aan de Noordzee-kusten, maar ook door 
geheel Europa. Vele schepen op zee gingen ten gronde 
of strandeden aan de eilanden eü kusten. Reeds op 
den 2den October stak er een sterke storm op, en 
later in December bij herhaling; de wind was echter 
meestal zuidwest, zoodat de schade zich hoofdzakelgk 
tot de scheepvaart bepaalde: intusschen leed de Wester« 
marsch dgk in Oost-Friesland, alsmede de beneden- 
Eemscbe, geene geringe schade door den hevigeü golf
slag , waardoor vele gaten in het benedenste gedeelte ont«* 
stonden. Emden werd op den 15den December voor 
het grootste gedeelte overstróómd en eenige straten 
opgewoeld 2).

Ook in het jaar 1822 hield het stórmachtige weder 
den geheelen winter, en eenen tijdlang later zelfs, aan, 
dikwijls met onweêr vergezeld. Op den 14den Januarij 
verhief er zich een hevige storm uit het noordwesten, 
welke den, vloed in Emden tot 1 voet 3 duim hoog 
opstuwde, in den volgenden nacht nog heviger werd, 
zoodat de vloed 7 voet 5 dm. boven de gewone hoogte 
steeg en het zoogenaamde teek tot digt aan de kruin 
der dijken, zelfs op dezelven spoelde, waarbg de dijken 
in onderscheidene streken aanmerkelijke schade leden, 
in Oost-Friesland vooral de Beneden-Eemsçhe dgk,

1) B eijcr , I. 198 Haarl. Cour.
2) Reg. Akten. .Enader Almanak.

24
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waarvan zelfs een gedeelte van het houtwerk werd weg
geslagen. In den storm van den 26sten Januarij steeg 
de vloed te Emden 7 vt. 4 dm ., bij Ditzum 8 vt., 
bjj Norden 7 vt. booger dan gewoonlgk. Bijna de 
halve maand Maart door Stormde het onophoudelijk; 
vooral was de storm van den llden Maart en van den 
daarop volgenden nacht zeer hevig , waardoor twee zulke 

‘ hooge vloeden toerden veroorzaakt, dat het water op 
vele plaatsen met den dijk gelijk kwám en op eenige 
plaatsen zelfs over denzelven heenliep. Voor Noord- 
Holland zou deze vloed zeer verderfelijk kunnen ge
worden zijn. Trouwens de deuren der groote sluis te 
Buikêloot, bij den ingang van het Noord-Hollandsche 
kanaal, werden door bet water met eenen geduckten 
knal, ais van éen kanonschot, opengeslagen. Het groot* 
s te gedeelte der provincie zou daardoor onder water ge- 
loopen zijn, zoo niet de ringkaaidijk gelukkig ware 
staande gebleven. Het muurwerk der sluis leed geene 
schade. Eindelgk verhief er zich op den 29slen Maárt, 
nadat de wind reeds verscheidene dagen lang hevig gewoed 
had, een storm uif het noordwesten, welke des nachts 
eenen hoogen vloed veroorzaakte, waardoor het grootste 
gedeelte der stad Emden onderliep, zoo zelfs dat de laag
ste huizen 4 tol 5 voet diep in het water stonden en 
de pas herstelde straten op nieuw werden omgewoeld. 
In het algemeen leden de dgken langs de geheele zee
kust veel door de langdurige stormen ; overal vond men 
meer of minder diepe gaten en plaatsen, waarvan de 
aarde aan de buitenzijde was afgespocld. Ook de eilan
den werden zwaar geteisterd : in Oost-Friesland vooral
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het eiland Baltrum, hetwelk aan de westzijde zoo sterk 
verloor, dat men er reeds aan dacht, om de aldaar 
staande huizen, benevens de kerk, af te breken en 
verder'oostwaarts weer op te bouwen, waarmede een 
der eilanders ook werkelijk een begin maakte. Op 
jBorkum verloren de duinen aanmerkelijk; een kaap 
op bet weslland werd weggeslagen l).

De zeer harde winter van 1822*23 was naauwe- 
lijks voorbij, toen er op den 4den Maart 1823 een zeer 
hevige storm uit het noordwesten opstak, die de zee, 
daar de wind eenen tijdlang te voren zuidwest geweest 
was, tot eene aanzienlÿke hoogte opstuwde en met ge
weld op de dijken wierp, welke te meer leden doordien 
de vorst de aarde had losgemaakt. In Ooet-Frieeland wer* 
den de dijken overal zwaar beschadigd. Het palenhoofd 
aan den Jemgummerdijk, (Fenndeich), door het jjs losge* 
maakt, werd geheel uitgeslagen en het hout weggespoeld; 
hetzelfde greep plaats bij Coldeborg, waar evenwel het 
hout geborgen, doch de kistdam door bet ijs verwoest 
werd. In bet Oberledingerland werd de dijkkruin bij 
Volln 4 vt. diep doorgebroken, tusschen V'ölln en 
Mitling ter diepte van 3 vt. ; de minder hechte dijken 
aan de Leda en Jumme bezweken op onderscheidene 
plaatsen. Uit den Eemsdijk van Leer tot Emden werd 
veel uitgespoeld, vooral bovenaan ; aan den hoek bij de 
Oldersummer Muhde ontstond een gat tot aan de kruin; 
bij Borsum kwamen onderscheidene gaten in het bo
venste gedeelte, ter diepte van 3 tot 5 vt., ten dede

») Reg, Akt< n. Haarl. Cour.Ëmder Almanak.
24*
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lol aan de kruin. Io Etnden werd het voorste gedeelte 
van den dgk, welken men in pkats van bet Wester« 
hoofd hg de Langebrug gelegd had, geheel weggeslagen 
en het overige zwaar geteisterd. In den Neder-Eeraschen 
dijk ontstonden insgelgks vele open i ogen, verscheidene , 
digt bg de kruin, terwgl er ook cenig houtwerk werd 
weggespoeld. Veel minder leden de dgken van het 
Greetmer ambt; alleen die van den Hagen-  en den 
Schulenburger-polder werden zwaa* beschadigd; terwgl 
er bg de sluis van laatstgenoemden polder eeno tot aan 
de kruin gaande opening gespoeld werd. Het sterkst 
leed de dgk van het ambt Norden, zoo wel door bet 
water ais door het gs. De geheele buitenzijde, vooral 
aan den westkant, was zoo vol gaten, dat dezelve op 
eene lengte van eenige honderd roeden in het midden 
der dossering, ter breedte van ongeveer 40 voeten, 
doorgaande eenen bollen weg van 2 tot 3 voet diepte 
vormden. In de overige noordelgke ambten, welker 
dgken minder leden, werden de buitenzgldiepen meer 
en minder met zaiid en slgk gevuljj *).

De storm, welke zich op den 4den December deszelf
den jaars, tegen den avond verhief, veroorzaakte des 
nachts eenen hoogen vloed. Aan de Norder-sluis steeg 
het water 9 voet, doch in andere streken van Oost- 
Friesland slechts tot 7 voet boven de gewone hoogte. 
De dgken leden wederom veel. Het palenhoofd bij 
Pogum werd voor bet grootste gedeelte weggeslagen. 
De voet van den Schwelgdgk verzonk ter lengte vao 
20 roeden, hoewel de dgk zich nog staande hield ; doch 4 
1) Heg. Akten.
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de huisdijk bij Weener werd op verscheidene plaatsen 
doorgebroken en tengeVblge daarvan de omtrek onder 
water gezet. Eene der vloeddeuren van de JVeekeborger '
sluis, in het ambt Zeer, werd opengeslagen ; en in den* 
dgk bij Nortmoor ontstond eene doorbraak van 4 voet 
diepte en 24 voet lengte. In Emden stond het water 
in de laagste buizen 3 voet hoog. De PJeder-Eemscbe 
dgk werd zwaar geteisterd j veel van de steendossering en 
van het houtwerk werd ter lengte van 1 V* en meer roeden 
weggespoeld. Grootere schade werd teegebragt aan den 
westelijken dgk van*bet ambt Norden; er ontstonden 
daarin gaten, zelfs van 6 voet loodregte diepte op eene plaats«
De schade werd op ƒ9,000 berekend. De 5WAar-pelder 
bij Korden werd overstroomd ; een slagstgl der storm- 
deuren van de Gastmarscher zijl werd weggeslagen, en 
waarschijnlijk zouden de deuren zelven bg langer aan« 
houdende drukking ook bezweken zgn. Het eiland 
Norderney werd van, rondom sterk afgespoeld, de dui- I
nen aan de noordwestzijde ter breedte van 18 schreden; 
terwgl er eenige visschersbooten vergingen. -  Reeds op 
den 9den December stak er weder een storm op, verge
zeld van eenen hoogen vloed, welke alles wat men aan 
den huisdijk bij Weener hersteld had, weder vernielde, 
de breuken nog aanmerkelijk vergrootte en eene nieuwe 
breuk van 436 voet lengte ontstaan deed. Op Norder
ney verloren de duinen in het noorden weder 10 schre
den, welke met den grond gelijk werden. Baltrum 
verloor aan de noordwest- en noordzijde insgelgks 15-20 
schreden gronds1). -  Voor de scheepvaart waren deze
I) Reg. Akten.
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herhaalde stormen insgelijks zeer verderfelijk ; aan de 
kusten en eilanden strandden overal vele sehepen, en 
menig vaartuig ging met man en , muis ten gronde.

Het jaar 1824 was ten opzigte der weersgesteldheid 
eeti der merkwaardigste, waarvan de geschiedenis gewag 
maakt. Hetzelve onderscheidde zich vooral door ver
bazende stortregens in het vooijaar en in den herfst en 
door verschrikkelijke stormen. Het zwaarste werd daar
door het zuiden van Duitschland geteisterd, alwaar, 
in streken zelfs waar men zulks nooit had ondervonden, 
de grootste overstroomingen plaats grepen, welke óveral 
de vreesselijkste verwoestingen aanrigteden; terwgl de 
herfststormen niet alleen de Noordzee, maar ook de 
Oostzee in ontzettende beroering bragten, hier in het 
bijzonder de orkaan van den ldden November, welke, 
om van andere verwoestingen niet te gewagen, St. 
Petersburg aan den ondergang scheen te willen wij
den en aldaar aan gebouwen, koopwaren enz. eene 
schade veroorzaakte, welke op 100 mill, roebels werd 
begroot. Velé bladen zouden met de bijzonderheden 
dezer gebeurtenissen gevuld kunnen worden; wij kunnen 
dezelve intusschen slechts aanstippen en moeten ons ver
genoegen met de beschrijviug der voorvallen aan de 

* Noordzeekusten.
Reads in October begonnen er aan de kusten hevige 

stormen te woeden, welke in November toenamen. 
Ontelbare schepen gingen ten gronde, en daaronder vele 
rijkbeladene uit de Oost- en West-Indiën, welke aan 
de Nederland8che en Engelsche kusten strandden. Eene 
dezer strandingen gaf aanleiding tot eene edelmoedige
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zelfopoffering. Bij Huisduinen werd den 14den Octo
ber een scbip op strand gezel, op eenen aanmerkclijken 
afstand Tau tte kust, .alwaar hetzelve zoo gevaarlijk zat, 
dat deszelfs verbrijzeling elk oogenblik te duchten stond. 
Zeven koene zeelieden uit Huisduinen ondernamen het 
waagstuk, de schipbreukelingen te redden. Zij begaven 
zich in eene boot, doch verloren bij de eerste proef 
bet roer, en slechts met moeite gelukte het hun, door 
de hooge branding weder aan land te komen. Hierdoor 
niet afge8cbrikt, werden er dadelijk nieuwe riemen uit 
het dorp gehaald, en om geenen tijd te verliezen, 
stegen dadelijk twee der wakkere mannen te paard en 
bonden de riemen aan derzelver staarten. Zeven zee
lieden waagden zich weder in de sloep; gelukkig over
wonnen zij alle gevaren, bereikten bet schip en hadden 
bet genoegen 11 man van het volk aan land te bren
gen. Maar nog waren de kapitein, stuurman en boots
man niet gered, en ook dezen te redden ondernamen 
de onverschrokkene mannen. Hoewel door de inspan
ning reeds afgemat, gedoogden zjj niet, dat anderen hen 
vervingen: een hunner, a b ib n  k r a m e r  geheeten, wiens 
vader voor hem in de boot wilde stappen, hield . dezen 
tegen, met de woorden: »Zoude een vader zich voor
zijnen zoon ppofferen? Neen; mijne krachten zijn nog 
toereikende.” Een ander, lbeïcdert de w i t t , wien zijne 
vrouw haar en hunner kinderen lot dringend aan het 
hart legde, antwoordde haar. »Ginds op het schip'be
vinden zich veelligt ook vaders en ecbtgenoolen.” Zij 
bereikten wel weder het schip, doch reeds op den weg 
derwaarts was er veel water in de sloep gekomen ; op
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den terugtogt greep eene ontzettende baar het vaartuig 
aan en wierp hetzelve om, waardoor allen , die zich 
daarin bevonden, in zee storteden. Hilffverscheurend 
was het gekerm en gejammer der aan land geblevene 
verwanten. Hen stak wel flings met eene intusscben 
aangevoerde nieuwe boot in zee, doch uit gebrek aan 
haken en andere noodwendigheden , was men niet ia 
staat meer dan enkelen slechts der zeelieden te redden; 
al de overigen, benevens de drie schipbreukelingen, 
werden het slagtoffer hunner edelmoedigheid. « Het 
gezelschap Zeemanskoop, te Amsterdam, ondernam da
delijk eene collekte voor de weduwen en weezen der 
verongelukten, welke in twee dagen reeds meer dan 
f  5,000 opleverde, en met de overige giften meer dan 
f  10,000*).

In het bijzonder stormachtig was de maand Novem
ber ; de onverpoosd aanhoudende sterke westewind hield 
de zee steeds op eene aanzienlijke hoogte, zoodat er bij 
iederen, ook slechts matigen storm hooge vloeden plaats 
grepen, de hoogsten op den 3den, 13den, l4den en 15den 
November. De hevige storm van den 3den November ver
oorzaakte veelvuldige schade aan alle dijken, vooral aan 
die der Elbe, alwaar met moeite geheele doorbraken 
voorgekomen werden. Deze vloed mag onder de hoog* 
sten gerekend worden. Dezelve steeg te Hamburg tot 
17 voet 6 dm., en te Cuxhaven werd een driemaster 
verbrijzeld, waarbij een gedeelte der manschap, bene
vens de vrouw en kinderen van den kapitein, omkwa- 

*

}) Haar! Coûtant.
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men. De kapitein en 7 man reddeden zieh op een 
gedeelte van bet achterdek, doch 4 der laatstçn, als
mede de kapitein, stierven doer verkleuming en uit
putting. Na zes dagen zonder eten en drinken rond
gedreven te hebben, kwamen de overigen eindelijk bij 
Neufeld aan land. Vooral zwaar ondervond de geheelë 
kustenstreek de uitwerkingen van den buitengemeen 
hevigen noordwesten storm van den 15den November 
en van den daardoor buitengewoon hoog opgestuwdeh 
vloed, welke te Hamburg tot 19 vt. 2 dm. boven de 
gewone ehbe steeg, te Cuxhaven 19 vt. 8 dm. De 
zee joeg de Maas zoozeer in de hoogte, dat Rotterdam 
ten deele onderliep. Bg den Helder sloegen de golven 
over den dgk heen. De stad Kampen aan den Yssel 
werd ten deele overstroomd. Ook de binnenwaters 
zwollen op; reeds op den 7den November doorbraken 
zg den Maasdijk, 27* uur van i  Hertogenbósch, ter 
lengte van 1S5 Ned. ellen, en woelden aldaar een 
groot gat in den grond, zoodat eene dáár staande boe
renwoning en een klein huisje in de diepte storteden 
en 7 gemeenten onder water gezet werden, en wel zoo 
plotseling, dat de inwoners geenen tijd hadden, hunne 
levensmiddelen en voeder voor het vee te bergen. Alle 
huizen aldaar stonden diep in het water, zoodat de be
woners op de zolders en hoogten eene schuilplaats moesten 
zoeken. Ook in den Empelscben polder greep eone dgk« 
breuk plaats» Tusseben )Vageningen en de Grebbe 
was de afspoeling van den dgk zoo sterk, dat slechts 
door het aanbrengen van takkebossen en bermen grooter 
onheil voorgekomen werd. Te Maurth kwam er eene

D ig itiz e d  by L j O O Q i e



378 G E S C H I E D E N I S  D E A  (1824

verzakking io den dgk, en slechts met moeite werd de 
Betuwe voor eene dreigende overstrooming behoed.

, In ergere mate moest OoeUFrieeland de woede 
van het ontbreidelde element ondervinden. Overal leden 
de dgken, over verscheidene rolden de golven heen. 
De dgk bij Hazeborg, digi bij Weener, bezweek op 
twee plaatsen ter lengte van 128 en 320 voet, waar
door in die streek al het land, bg Kirchborgum een 
gedeelte overstroomd en de dam in eene dijkopening 
aldaar weggespoeld werd. In de kleine dgken aan 
de noord- en zuidzijde der Jnmme ontstonden ook 
eenige doorbraken. De Opper- en Neder-Eemsche dgk 
werd overal afgespoeld en bet houtwerk aan den voet 
van de Oldersumer Muhde werd weggeslagen. In 
Emden steeg het water hooger, -dan bij alle vroegere 
vloeden sedert 1776; alle straten, waardoor hetzelve 
stroomde, werden zvpaar beschadigd, vooral bij de Oos- 
terpijp. Het ergst werden de dgken in bet ambt Norden 
geteisterd. Bg de sluis, waar de vloed reeds op den 
14den de hoogte van 7 vt. bereikt had, steeg hetzelve 
thans tot 9 vt. en begon over de sluis te slrgkcn en in 
de stad te loopen, hetwelk men echter door schutdammen 
spoedig belette. De kleine Suikerpolder liep onder, 
waarbij eenige schapen verdronken. De westelijke en 
noordweslelgke dgkstreek van dit ambt was verschrik
kelijk geteisterd en vol gaten, waarvan vier vooral ge* 
vaarlijk waren, doordien twee derzelve ter lengte van 
40 vt. en ter diepte van 10 tot 12 vt. tot op 1 *vt. na 
aan de kruin des dgks doordrongen, en twee anderen 
van gelgke grootte zich tot de kruin uitstrekten. Ware
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dè tusschen 6 en 7 uur des morgens invallende* hoogste 
vloed op het oogenblik van gevaar niet eenigzins gewe
ken, dan zouden weinige minuten voldoende geweest 
zgn, om de zwakke overblijfselen des dijks,* welke aan 
sterke golven langer geenen weerstand konden bieden, 
op verscheidene plaatsen geheel weg te spoelen en zoo-* 
doende eene groote overstrooraing te veroorzaken. Men 
nam met allen spoed de .doelmatigste voorbeboedmaat- 
regelen en sloeg voor de gevaarlijkste opening een* hou
ten dam van zware posten, vulde de ruimte tusschen 
dezelven en de kruin met aarde aan, en overdekte 
tegen den avond alle 4 gaten met dorschzeilen, welke 
met zware vlinten en zandzakken bevestigd werden. 
Daarop werden ook de overige gaten op gelijke wijze 
door kistdammen en daarvoor gelegde takkebossen be
veiligd en. vervolgens zooveel mogelijk met aarde gevuld 
en met stroo gestikt. Daartoe was eene groote menigte 
8troo noodig, hetwelk, daar de onderhoorigen op verre 
na zooveel niet in voorraad hadden, ten deele uit andere 
ambten werd geleverd. De volledige herstelling moest 
tot een meer gunstig jaargetijde worden uitgesleld. De 
gezamenlijke kosten van herstel zouden volgens den aan* 
slag op ongeveër ƒ90,000 gestegen zijn, en daaronder 
alleen f 47,000 voor stroo. — De dgken van het ambt 
Berum en Esens leden weinig,'doch de Schwerins- 
groden-dijk brak door, en zoodoende werd deze geheele 
scboone polder overstroomd ‘).

In Jeter en Oldenburg hadden de dgken ook meer 
of minder te lijden, doch veel sterker die tusschen de 
1) R eg . Akten.
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Wezer eu Elbe, zelfs diep landwaarts in aan de Oste 
en Schwinge. De veendijk bij Kranenburg, aan eerst
genoemde rivier gelegen, werd op 10 plaatsen doorge- 
bcoLen j in hei Altenland werd de Heinkireher Luhe- 
dijk op 8 roeden 14 ft. lengte en 9 vt. diepte weg
geslagen en een op den dijk staand huis verwoest, de 
Leewiger Estedijk op 5 roeden en 8  vt. lengte doorge- 
hroken, gelijk ook de Sower Estedgk op 5 roeden 10 
vt. lengte. Voor het eiland fF.ühelmeburg stond de 
Elbe21 vt. hoog. Al de dgken aldaar liepen over, ter
wijl deaelve op 20 plaatsen tot op 1 voet van dé kruin 
weggeslagen en de kruin op eene plaats op 4  vt. doorge
broken waren, doch alles werd door bet aanbrengen 
van bossen rijs nog in tijds verzekerd. Door bet 
overloopea kwam er veel water in het eiland, op de 
laagste plaatsen 6tond hetzelve 2 vt. hoog ; van verschei
dene der aan den dgk staande huizen werden de moren 
ingespoeld en de grondslagen ontbloot. Het eiland Neu* 
hof werd geheel overstroomd en onderging aanmerkelijke 
schade. In bet ambt Harburg werden de dgken door 
het overloopen zwaar beschadigd ; terwgl het water in 
onderscheidene buitendijks staande huizen 5 vt. hoog 
binnendrong, alle daarin voorhandene meubelen bedierf 
of wegspoelde en de bewoners met hun vee tot eene 
overhaaste vlugt dwong. De dgken in de voogdg Lauen- 
brueh liepen groot gevaar om op twee plaatsen te be
zwijken , alleen door de onverpqosde inspanning dar 
bewoners, die in alle haast vaartuigen met steenen 
geladen op de gevaarlgkste plaatsen lieten zinken, werd 
dat ongeluk nog verhoed; doch bij JVühlenburg, in
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bet ambt Winsen aan de Lühe, eene mijl boyen Har- 
burg y ontstond eene groote breuk in den Sevedijk en 
spoedig daarop digt daarbg eene tweede: de eerste wm 
22 roeden breed en had eene yan 28 tot 38 vt. diepe 
kolk, en de laatste bij eene breedte yan 15 roeden eene 
kolk van 20 tot 24 yt. diepte. Een achter die breok 
staand bnis werd door den stroom medegesleept, waarbij 
de bewoners ter naauwernood him leven redd eden. doge» 
veer 80 morgen land werd met bet uit de kolken g e -, 
spoelde zand overdekt, en overal groote stukken darg 
verspreid. De geheele voogdij Neuland, bijna 8,000 
morgen groot, geraakte in weinig tijds onder water, 
alsmede alle dáár niet op terpen of hoogten staande 
buizen, welker bewoners met hun vee elders eene schuil
plaats moesten zien te vinden, daar eerst na verloop 
van twee maanden bet water begon te vallen, terwgl 
hetzelve inmiddels bij hooge vloeden nu eens eenigzins 
zakte en dan weder rees. Zwaar leden in dien tijd de 
huizen door bet water en den golfslag, vele meubelen 
werden daardoor bedorven en nog meer ongedorschen 
koren en hooi ; het meeste verrotte en het weinig, over
geblevene werd eene buit der ratten, welke, door bet 
water in de schuren gedreven, aldaar ontzettende ver
woestingen in de korenboopen aanrigteden. Ook bet 
winterzaad ging verloren* Naauwelijks was bet water 
afgezakt en hadden de bewoners weder bezit van hun 
eigendom genomen, toen de zware vloed van den 3den 
en 4den Februarij 1825 hen andermaal verdreef en hun 
nieuwe schade berokkende.
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In Hamburg steeg het water tot 19 vt. 5 dm. *), 
dus 10 dm. booger dan in 1791. Alle lage plaat* 
sen der Altstadt, alsook de Vorsetzen, de Kehrwieder, 
de Admiraliteitsstraal enz. stonden diep onder water. 
De bears konde niet bezocht worden, doordien op 
dezelve 3 vt. water stond, hetwelk ook tot in het raad« 
huis, zelfs tol .in de raadskamer doordrong, zoodat de 
raadsheeren er zich moesten doen binnendragen en hunne 
vergadering op de tweede verdieping moesten houden. 
Het Alsterbassin zwol tot eene nooit geziene hoogte op, 
zoowel ten gevolge van het openen der sluizen om de 
Elbe ontlasting te geven, ais door het hooge binnen
water. De Jungfern8tieg werd schier geheel overstroomd, 
het eene paviljoen liep vol water, zelfs de straat bij 
de bank van leening konde men slechts . met booten 
passeren. De Alster drong eindelijk over de dammen 
bij de brug, welke naar de Jungfernstiçg voert, en 
op de molenraderen aan naar de Elbe toe. De schade, 
door de overstrooming in de stad aangerigt, was intos- 
Schen niet zeer beduidend. Zwaardere schade leed Hol
stein , vooral het ambt Steinburg. Het water liep over 
de Elbedgken van de Wiletermarsch heen, zelfs werd 
er in Ivenfleth een schip over den dgk heen in eenen 
tuin geworpen. De Stördijk in de heerlgkheid Breiten
burg brak ter breedte van 16 roeden door, waarbij eene 
aanmerkelijke grondbreuk en overstrooming van de ge- 
heele marsch dezer groote heerlijkheid ontstond en

1) Volgens den Hamb. Corresp., doch volgens WoUma»*'* 
opgave slechts 19 vt. 2 dm.
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schier alle buizen tot aan. het dak vol water kwamen , ,  
zoodat de bewoners met booten werden afgehaald, doch 
hunne meeste have moesten achterlaten. Eerst op den 
18den Januarij werd die breuk door middel yan eenen 
nooddgk weder yerzekerd; tot zoolang was bet water 
blijven staan en had de gebouwen zoo sterk aangetast, 
dat yele yan nieuws opgebouwd moesten worden: 51 
waren geheel onbewoonbaar en 95 huisgezinnen zagen 
zich genoodzaakt een ander verblijf te zoeken. Ook 
de bewoners der nog overige huizen moesten weldra 
weder de ylugl nemen , daar de groote yloed yan den 
3den tot den 4den February 1825 bet herstelde weder . 
vernielde ‘)*

Hoezeer de buitengemeene overstrooming, welke zich 
f in 1825 over de kustlanden der Noord- en Zuiderzee, 

in eene uitgestrektheid, verspreidde, zoo ais sedert 255 
jaar niet had plaats gegrepen ; welke 800 menschen 
en meer dan 46,000 stuks vee van het leven beroofde 
en aan de inwoners van vijf staten eene schade van ten 
minste 29 millioen gulden veroorzaakte, -  hoezeer zulk 
eene ontzettende gebeurtenis het allezins verdiende, in 
een uitvoerig tafereel te worden beschreven, zal het 
hier ter plaatse genoeg zÿn, slechts met enkele trekken 
eene. schets daarvan te ontwerpen. Bij velen mijner 
lezers toch, zál deze algemeene ramp nog in een, helaas I 
maar al te droevig aandenken staan; terwgl anderen, 
met de nakomelingschap, in reeds bestaande uitvoerige

j )  Nieuwsbladen- eu privaatberigten.
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Jtescbrgvidgeu *) htranen weetlust zulten kunnen bevredi
gen. Ik zal du» in de volgende schels, na eene beknopte 
algemeene beschrijving van den watervloed te hebben 
gegeven, weinig meer leveren, dan een overzigt van 'de 
schade, daardoor in ieder gewest veroorzaakt.

Op den 3den February 1825 regende  ̂ hagelde en 
waaide het sterk, eerst uit bet w. z. w., vervolgens uit 
het w. n. w. Daar de maan den vorigen dag vol ge
worden was en zich in den naasten stand tot de aarde 
bevond, verwachtte men wel een’ hoogen vloed ; nie
mand echter dacht aan gevaar voor de dgken. Des 
middags bereiktë de vloed eene matige hoogte, doch 
viel ten tijde der.ebbe slechts zeer weinig; en reeds 
3 of 4 uur vóór den volgenden vloedlijd begon het wa-

1) Over de Nederlanden leze meo vooral:
Historisch Tafereel vao den zwaren watersnood o|> den 

3den, 4den en 5den Februarij. M etPl. en Krtn. Anaster d . 
1826.

Beijer, Gedenkboek van Nederland’s watersnood in 
Febroarij 1826. Met PI. en krt. ’s Gravenhage 1626.

Ter Pelkwijky Beschrijving van Overijssel’s watersnood* 
Zwolle 1826. (Met eene groote kaart.)

Van Leeuwen, Geschiedk. Tafereel van den watervloed 
en Overstrooming in de provincie Vriesland. Met 1 krt. 
en 2 platen. Leeiiw. 1826.

En aangaande de gebeele overstrooming :
Gemählde der Stnrmfluthen von 3 bis 6 Febrnarl825; 

von Fridrich Arende. Bremen 1826.
Uit dit laatste werk is het, dat ik het hierboven in- 

gelaschte kort verslag aangaande den watersnood van 1825 
heb getrokken. De Verf,
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ter weder te wassen, wierp zieh met woedend geweld tegen 
de dgken aan en stond weldra met de krnin derzelven ge
lijk. Toen de vloed deze hoogte had bereikt, golfde het water 
algemeen over de dijken heen ; en hoewel hetzelve intus- 
schen slechts weinig hooger steeg, begon het tóch ook eerst 
na verloop van 3 tot 4 nor langzamerhand te vallen. De 
golven beschadigden de buitendossering der dgken sterk, 
en rukten overal de onlangs bewerkstelligde stroobe- 
stikking weder weg. De voornaamste schade echter 
werd toegebragt äan de binnendossering en aan den top 
der dgken, niet zoo zeer door het overloopen des waters, 
ais wel door de overslaande baren, die de door de mui
zen losgewoelde binnenzijde der dgken zwaar afkabbel
den en weldra overal doorbraken van eenige honderd 
voelen of roeden lengte veroorzaakten.

Het is opmerkelijk, dat de zwaarste dgkschade en 
doorbraken op die plaatsen ontstonden, welke voor den 
golfslag beschut of onder den wind lagen, terwgl daarente
gen die ^treken, waarop de zee onverhinderd bare woede 
kon botvieren, in evenredigheid weinig, soms in ’t geheel 
geene schade leden. Zoo ontstonden dan ook de drie 
ergste doorbraken allen op plaatsen, waar men dezelve 
niet bad verwacht : de eene in Noord-Holland¡ in den 
noordelijken dgk van het IJ, tegenover Amsterdam; de 
tweede in de bogl bg Emden, waar de dgk naar het 
zuiden loopt, en de derde aan den'linker Elbe-oever, 
digt bij Stade.

Schier allernet sluizen voorziene plaatsen aan de kusten 
leden eenige, ten deele zelfs aanzienlijke schade, door het 
bij de sluizen binnendringende water, en werden grooten-

25

D ig itiz e d  by K j O O Q l e



3 8 6  6 1 S G H 1 B D K H I 8  DEE (1 8 2 $

deels overstroomd. De meeste overige dorpen tusschen 
de Zuiderzee en de Wezer bleven evenwel, door hunne 
ligging op hoogten, daarvan verschoond ; doch aan velé 
lager liggende dorpen in de streken der Elbe, in Fries? 
land, Overijssel en elders, alsmede aan de pplders viel 
een treurig lot te beurt; voor.dezen was deze vloed even 
noodlottig ais de Kersvloed van 17Í7. Hier kwam nog 
bij, dat de vloed laat in den avond, .ten deele eerst om 
middernacht verscheen, en wel met zulk eene verrassende 
snelheid, dat vele duizenden menscben daardoor met schrik 
uit den slaap werden opgewekt. Aan weinigen slechts 
verscheen, dadelijk eene reddende boot» Geen roepen om 
hulp baatte, geene toevlugt tot den nabuur was moge
lijk. Ieder huisgezin, menig enkel persoon stond geheel 
aan zich zelven overgelaten. Weinigen hadden tijd en 
bezonnenheid gepoeg, om bg het tlugien op den zolder 
de noodwendigsle dingen en levensmiddelen mede te 
nemen. En ook hier nog door bet water vervolgd, moest 
menigeen zijne toevlugt op het dak zoeken, en dáár den 
langen, verschrikkeljjken nacht doorbrengen. Eindelyk 
brak hel daglicht aan ; maar welk een tooneel deed zieh 
toen op 1.. ♦ Rondom, ten deele zoover het oog reikte, 
eene hevig opgeruide zee, waaruit de dakspitsen alleen 
der lage woningen uitstaken, en de boogere huizenen 
de kerken ais in het water halfverzonken daarstonden ; de 
aardruggen en heuvels digt bedekt met mensçhen en 
dieren ; de daken vol noodlijdenden, die, met de armen 
uitgestrekt en hunne schier naakte kinderen in de hoogte 
houdende, om hulp smeekten en hunne radeloosheid te 
kennen gayen ;. de uitgestrekte vloed met overblijfselen
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tan verbrijzelde gebouwen, met verdronken vee en aller
lei vlottende voorwerpen opgevuld. In vele groote buizen 
en kerken, eri op hoogten bevonden zieh dikwijls 50 tot 
100 menschen bijeen ; doch de méesten half náakt, allen 
doornat, alleo ván angst en koude bevende. Paarde-' 
dekken, lompen waren toen onschatbare stukken, om 
zwangere vrouwen, grijsaards en kinderen zooveel mo
gelijk tégen de koude te beschermen. Ook de morgen 
bragt den méesten gëene hulp aan; de storm bleef tot den 
middag doorwoeden, sneeuw- en hageljagt belemmerde 
dikwerf bet uilzigt. Eindelijk bedaarde de storm ; en
kele booten verschenen, doch dezen konden slechts wei
nigen redden ; velen moesten op nieuw den langen nacht 
in hunnen akeligen toestand doorbrengen, door honger 
en meer nog door dorst gekweld. Eerst op den 5den 
Februarij kónden de overigen gered worden.

Altén echter was het niet vergund, bet daglicht 
weder te aanschouwen. Eenigen werden door het water 
in  hunne bedden of huizen overrompeld en konden niet 
meer oatviugten, terwgl anderen met hunnè huizen da- 
delgk werden weggespoeld ; meer nog bezweken onder 
bet pogen om zich en de hunnen te redden; velen, 
voorál kinderen, verstijfden door de koude. Verschei
dene honderd menschen ’werden eene prooi van het ver- 

•bolgen element. Voorál in Friesland en Ooerijseel 
was het verlies groot.

Niet overal verspreidde zich de vloed tenzelfden 
tijde. In de Nederlanden en Oosl-Friesland begon 
het watër reeds des avonds tusschen 8 en 9 uur over 
de dgken heen te loopen, meer oostwaarts later, aan

25*
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de Elbe eerst tegen middernacht. De tweede vloed, Tandea 
¿den Februari), welke zich in de eerstgenoemde streken 
ongeveer ten 9 are ’s ochtends over de dijken stortte, steeg 
even hoog ais de eerste, hier en daar zelfs nog iets hoo- 
ger, behalve in de oostelijke streken, waar dezelve läget 
bleef, doordien ile wind tegen den middag bedaarde.

De storm bleef tot den middag van den ¿den on
verpoosd nii dènzelfden hoek doorwoeden, doch liep toen 

* naar het noorden en werd minder hevig. De lucht was 
sedert den nadenmiddag van den 3den doorgaande helder; 
insschenbeiden echter dreven er donkere wolken voorbij, 
welke zich dan in zware bagelbugen of sneeuwjagt 
ontlastten. Laat in den avond van den 3den, of ’anachis, 
kwam er een onweder opzetten, hetwelk in eenige stre
ken eenen geruimen tijd aanhield, doch zich elders alleen 
door een paar verschrikkelijke donder- en bliksemslagen 
deed waarnemen. Ook des anderen daags woedde er 
op eenige plaatsen een onweder.

Volgens de algemeene waarnemingen was de vloed 
van den 3den Februari) de hoogste, waardoor ooit, zoo
ver althans de geschiedenis.daarvan gewag maakt, de 
kusten der Noordzee zijn bezocht geworden. Men heeft 
op onderscheidene plaatsen deszelfs noogte opgeteekend, 
en uit eenen daarvan zooveel mogelijk naauwkeurig 
opgemaakten staat blijkt, dat hoe verder oostwaarts de 
plaatsen, gelegen waren, hoe hooger de vloed aldaar ge
stegen was. Met eenige zekerheid meent men te kun- * 
nen bepalen, dat de onderhavige vloed dien van 1717 
aan de zeekusten in het oosten bijna 2 voet in hoogte 
is le boven gegaan ; doch dat dezelve in het westen
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veefligt niet zoo hoog is geweest ab die van 1570, 
omdat bet water toen in Amsterdam en Antwerpen 
eenen boogeren stand bad bereikt, dan thans. .

Bij den tegenwoordigen vloed deden zieh vele ver* 
schijnselen op, welke het vermoeden hebben doen ont
staan, dat niet de stormwind alleen het water tot zulk 
eene buitengewone hoogte heeft opgestuwd, maar dat 
ook nog andere natuurkrachten daartoe zouden hebben 
medegewerkt. De storm toch woedde, enkelfe wind
vlagen uitgezonderd, niet zoo sterk, ais wel bij menig 

"vroegeren vloed, welke veel lager was gebleven, het 
geval was geweest. Het water, overal in eene buiten
gewoon onstuimige beweging en zeer troebel, kwam 
sterk schuimend en ais ziedende op de dgken aan en 
door dezelven heenstroomen, op vele plaatsen niet in 
groote rollende, maar in meer kort afbrekende, draai- 
jende golven, even alsof eene kracht dit de diepte het 
water in beweging bragt.

Benige kustbewoners van de marschstreken willen 
ook eene schudding van den grond, hier en daar zelfs 
van de huizen waargenomen hebben. Dit laat zich even
wel in dié streken, met eenen veenachtigen ondergrond, 
door den hevig botsenden aandrang des waters op de 
dgken verklaren. Van meer belang zgn de verschijnselen, 
welke men bg bronnen heeft opgemerkt. In vele derzelven, 
in Oost-Friesland en het Bremensehe, rees bet water 
sterk, óf nam eene vuil witte kleur en veelal eenen 
onaangenamen, ziltigen smaak aan, zoodat het vee het
zelve niet wilde drinken; den volgenden dag echter 
werd het weder helder en drinkbaar. Zélfs dieper land-
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waarls in, op de Geeit, werd hetzelfde waargenomen. 
Elders droogden er bronnen eensklaps geheel op, en bleven 
eenige dagen lang zonder water. -  Deze verschijnselen zjjn 
te merkwaardiger, omdat hetzelfde is waargenomen, niet 
slechts bg den Kersvloed van 1717, maar,ook in 1755, 
toen Lissabon door eene aardbeving verwoest werd.

Ook het onweder gedurende den storm geeft eene 
ongewone gesteldheid der atmospheer te kennen. Vooral 
is daarbg op te merken, dat hetzelve niet alleen langs de 
geheele Noordzee-kusjt, maar ook tol diep in het zuiden 
van Duitschland, en noordwaarts tot aan Zweden en 
Noorwpgen, werd waargenomen, hoezeer de onwederg 
zich anders gen^eçnlgk slechts over eene kleine uitge
strektheid tegplgk verspreiden, en bovendien in den win
ter zelden plaats grgpen,.

Eindelijk.dient nog opgemerkt te worden, dat de zee, 
gedurende den storm, aan de westkust van Jutland eene 
menigte lamsteen uit wierp, waaronder zich zçlfs stukken 
van verscheidene ponden zwaarte bevonden. Opk werd het 
noordelgk gedeelte van Jutland geheel tin een eiland 
herschapen, door het doorbreken van de.lpndtoqg in het 
westen, van Jutland. . Zulk eene doorbraak zou pju vel 
door eiken gewonen zweren storm uit het noordwesten ver« 
oorzaakt kunnen, zgn geworden, doch het uitwefppn van 
barnsteen is pudens nooit zoo sterk* veçl mii^Jer nog worden 
er gpwoonlijt zulke groote stukken uitgewprpçn.

Yolgpn& hetoordeel van onderacheiden, de$kppdigeq, 
over. al deze en meer andere buitengewone verschijnse- 
len, mag bet vermoeden, dat deze stormvloed.aan eene 
soort van aardbeving phder den bodem der zee zgnen
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oorsprong verschuldigd is, niet ais geheel ongerijmd ver
worpen worden, maar zou hetzelve in het onderhavige 
geval meer aannemelijk zgn, dan de stelling, dat de 
wind de alleen werkende oorzaak geweest zij.

Na deze korte algemeene schets van den watervloed, 
zal ik thans overgaan tot de afzonderlijke beschrijving 
van de stormschaden, waarbij ik mg echter, wegens de 
enge grenzen, welke aan het plan van dit werk zijn ge
steld, alleen moet bepalen tot bet leveren van een zoo 
beknopt mogelijk overzigt in tabellen van het ver
lies aan menschen en vee en van de schade aan ge
bouwen , huisgeraad, akkergereedschap en andere losse 
goederen in onderscheidene hoofdgewesten toegebragt.

In de eerste plaats dan, volgt hier de tabel betref
fende de onderscheidene steden, ambten en heerlijkheden 
van Ooat-Friealand, in het konjngrgk Hannover:
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Groot was bovendien de schade , door het leewater 
aan de landergfen toegebragt.. In de ambten Etnden 
en Norden was het winterkoren, schier geheel, in die' 
van Greetsiel, Berum en in de westelijke helft van 
Èsens voor het grootste gedeelte ôf geheel verforen ge-; 
gaan, ¿f had zooveel geleden, dat het meeste land 
omgeploegd en met zomervruchten bezaaid of wel gevalgd 
moest worden, om hetzelve braak te laten liggen. De 
geheele schade aan winterkoren kan berekend Worden 
op meer dan ƒ360,000. Doch ook aan de zomervruch
ten en het grasland deed zich de nadeeligë invloed des 
zeewaters gevoelen, vooral in het atnbt Norden en in 
bet grootste gedeelte van Emden en Greetsiel. Zeer 
weinige akkers leverdén a/4, velen slechts Vs en nog minder 
op van hetgeen er anders van gewonnen werd} terwgl 
er aan weideland ongeveer % meer dan gewoonlijk 
noodig was. Uii eenen van den ontvang der overstrooming 
ín Oost-Friesland opgemaakten staat blijkt, dat aldaar 
11V« □  mijlen bruikbaar bouw- en weideland is overw» 
stroomd 'geworden,, waardoor eene winstderving zoude 
veroorzaakt zijn van f  1,210,260; zoodat de geheele) 
schade in. dit gewest de som van /*1,689,760 beloopt,’ 
behalve nog de kosten van herstelling der dgken,'de» 
schade aan verzande landerijen en het geheele verlies van! 
bet tot den dykbouw vergraven en büitengedgkle latuh
—  -   * ■ ' 1 '' í

doe ik hier Opmerken, dat de waarde van het bedrag
der verliezen en beschadigingen' telkens alleen in ronde
sommen van guldens is opgegeven, daar toch deze opgave,
door het overbrengenvandebuitenlandsche in Nederland-
sché munt, min juist kán genoemd worden, de Verf.

»
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Zonder no de schade ven de overige provinciën 
even uitvoerig als die van O os Friesland op te geven, 
Iaat ik hier, op de overstaande bladzijde, eene tabel volgen, 
bevattende het verlies, aan het geheele koningrijk Hannover 
toegebragt. ' Door onbekendheid echter met het' bedrag 
der scbàde in de kreits Meppen, is hetzelve slechts bij 
begroeting opgegeven, in verhouding staande met de 
som, .welke aan dat gewest tot schadevergoeding is 
toegekend geworden.

Heb zal daaruit zien, dat de schade ruim 8 
millioen gulden beloopt, welke de ontzettende wa
tervloed’ aan de bewoners van' 42 Q mijlen, bet 
16de gedeelte van den gebeelen Hannoverschen staat, 
heeft toegebragt; eone aanzienlgke som voorwaart 
Niet deze geheele som evenwel , kan als verlies 
gerekend worden, daar de kosten, tot versterking 
en verhooging Van de dgken ¡aangewend, * niet ais 
een noodwendig gevolg van den watervloed kunnen 
worden beschouwd, althans niet voor het geheeld -  Dat 
overigens de ergst geteisterde gewesten door de groote 
verliezeá niet geheel^zijn ten gronde gegaan, is eens
deels daaraan tóe. té schrijven, dat slechts voor het 
kleinst e , gedeelte van bet verlies baar geld'tót vergoe
ding vereischt werd, en is anderdeekte danken aan de 
gedane milde geschenken pn geldleeningen.
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De «schade in het hertogdom Oldenburg en in de 
heerlgkheden Jener en Kntphaueen veroorzaakt, blijkt 
nit de volgende tabel :
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Yan de schade in hel Koningr$k Denemarken
aangerigt, kan hier geen volledig ovmigt geleverd wor
den. Uit de gegevene berigten blijkt alleen, dat io 
Holstein ongeveer ÖV4 □  mijl, en in Sleeswijk 0 7* Q 
mgl marschland overstroomd geworden is; terwglde 
schade aan dijken, gebouwen, verlies aan vee, koren 
enz. geleden, beloopt: *

in Pellworm en op de Halligen 539,153 Mark Cour.

» Eiderstedt * 563,866 — —

» H o ls te in   1,072,431 — —

te zamen 2,175,450 Mark Cour. of

ƒ 1,631,588, zijnde daaronder begrepen voor schade aan 
gebouwen in Holstein138,800 Mark, en in Sleestcijk
138,500 Mark.
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In de Nederlanden werden de provinciën Over
ijssel en Friesland het zwaarste geteisterd. Tot een 
overzigt der schade volgen hier dan 3 tabellen, waarvan

O V E R Z I G T  D E R  SCHADE

IT A Df B IT
DER

G E M E E N T E N .
O

m
ge

ko
m

en
e

m
en

sc
he

n.

PS
-g.s 
g «^  fr.

O M G E

J, 0 i » » qj *3 s  ! S V g V i

K 0

» ® i
Sgi

Zwolle . . . . 1200 72 2 ! 9 j
Kerspel Zwolle • 26 7804 1882 98 ! 133 j
Zalk i • . « • 5! 773 181 : 15 ii 17 i
Kamperveen .♦ 6! 973 751 31 !! 62
Kampen (stad en landgem.) 48 i 3337 2314 115 : 195 !
Wilsum , . . . 2 449 40 4 ! i
IJsselmuiden . . . . 35 1084 745 32 i 7 1
Grafhorst . • , 6 123 37 2 i !
Genemuiden , 22 952 393 12 ¡
Zwartsluis . . , .* i 11 : 801 272 11 ; i
Hasselt . . . . 11 258 *28 1 !
Vollenhove (stad en landgem.) 14 20331 307 6 ¡ 14
Blokzijl \ 4 1 156 50 i !
Blankenham * 28 1207 1060 32 ! 16
K u in r e ................................. 8 316 170 9
Oldemarkt . . . . 17 1524I 502 7
Steenwij kerwold . • 34 3433 657 5 3
Steenwij k , . . , 403 11 1
Giethom . 935 258 4
TFanneperoee» . . 3 853 305 10 2
Klap horst, Rouveen en IJhorst 21 3774, 1775 120 470
Nieuwleusen . . . . 705 249 5 75
Dalfsen . . . • 2 2951' 84 43
Hetno en Wijhe . ‘3558 8 12
Schotland . . . 13! 5 1 ___ 17 1

305!i. i i 13,073 525 !11058
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de eerste de geledene schade in dé provincie Overijael, 
de tweede die in de provincie Friesland y en de derde 
die in het geheele Koningrijk opgeeft.

IN DE P R O V .  O V E R I J S S E L .

M E N V E E. H U I Z EN.  ! Bedrag 
der schade Geheel

« ¿ ¿ i ' 0 ) X J ¿ i
-  1 '  i
¿4 jS-3

aan huizen 
en andere bedrag der

•s !co
•Si» ^«I Waarde.

*  2 * S l

_ L
I  5 s °
I I

voorwer
pen. schade.

Guld. Guld. Guld.
59

12 4,194 12 14 45 19,114 .23,308
106 162,544 25 116 117 155,726 318,2707 64 ,12,525 1 3 46 7,718 20,24326 15 ^2,491 6 32 25 55,016 97,50721
48

147,944 36 61 72 157,722 305,666
13

3,080 11 6 ! 10 11,715 14,795
56 44,769 32 15 !i 115 61,182 105,951
80

2,135 26 1 14 23,733 25,8683 17,812 48 46 72 50,274 68,0865 15,450 45 30 187 90,033 105,483
26

4 1,620 1 4 2 12,436 14,05658 17,503 17 43 1Í 56 60,319 77.8228 3,132 18 6 ' 74 26,664 29,796122 61^94 16 7 ; '22 107,082 168,47636 10,864 27 10 81 68,539 79,403
240 13

28,998 54 30 52 43,401 72,399
38,383 ,95 79 49 124,309 162,692

10
745 11 6 10,067 10,8127 14.138 48 68 ! 145 106,371 120,50913 10 18,209 ‘ 25 59 147 74,634 92,843218 918 130,985 5 83 125 104,025 235,010494 40 19,151 5 5 1,450 20,601165 48 6,778 2 6,557 13,345

16
532 1 511 1,043

1.229 26 ]1 ^8 6 53,473 54,702
Ï57Ï [l4¿¿ 806,605 574 728* “ S r M32Í08T i 2,238,686«

At
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De schade aan opgegevene voorwerpen is in de 
Nederlandsche Provinciën niet zoo naauwkeurig epge« 
nomen, dan voor zoover DuiUchland betreft; men 
zag daarby minder op eene juiste opgate van het 
gezamenlgk verlies, dan wel op de verfielen, door 
noodlijdenden ondergaan, zoodat op verre na niet alles 
opgegeven, zelfs niet het aantal der beschadigde hui« 
zen en van hef verdronken vee in elke provincie be
kend geworden is. In de vier hoofdwerken over de 
onderhavige oversirooming, aangehaald op blz. 384 hier- 
voren, vindt men aangaande eenige provinciën meer uit
voerige en naauwkeurige opgaven medegedeeld. -  Bij 
het opgegeven bedrag der schade dient intusschen nog 
ƒ500,000 wegens niet opgegeven schade in Friesland, 
f 300,000 voor Zuid-Holland en op zijn minst even 
zooveel voor de overige provinciën ̂ gerekend te worden; 
aldus zoiide de schade aan vee, huizen en losse goede
ren , benevens bet verlies aan winterkoren, in het ge
heel ongeveer 6 mill, guldens beloopen.

Volgens de daarvan zooveel mogelijk naauwkeurig 
opgemaakte berekeningen, heeft de overstrooming zich 
in de Nederlanden over 68 □  mijlen bruikbaar land 
uitgestrekt. Hiervan dienen echter slechts 40 □  mijlen j  
ais zwaar beschadigd gerekend te worden. En wanneer ! 
men nu de daaraan berokkende schade op f  12 per mor- > 
gen stelt, dan moet hiervoor .een verlies van ƒ2,880,000 
worden gerekend. Het geheele privaat-verlies voor dit rgk 
zou aldus de vervaarlgke som van ruim 7 3/4 mill, gulden 
bedragen, behalve nog de kosten tot de herstelling der 
dÿken aangewend, waarvan het bedrag ook in de mil- 
lioencn loopt. -

D ig itiz e d  by K j O O Q l e



tot 1827) w a t ä k  V l o b d  B» 408

Op den feilen winter yan 1826-27 volgde bij''het 
invallen van den dooi een algemeen opzwellen der rivieren 
van Duitschland, waardoor aan de aangrenzende streken* 
aanmerkelijke schade werd berokkend, vooral die aan de* 
Wezer en Elbe« Gelukkiger kwamen er de Rijnstreken 
en de Nederlanden af, die anders bij der gel ijk e omstan
digheden zoo dikwijls en zwaar geteisterd waren. Alleen 
de dijk bij Ochten aan de W aal, niet ver van den Tie-  
lerwaard, brak in den nacht van den 2den op den3den 
Haart 1827 op 4 plaatsen door, waarvan 2 doorbraken 
échter alleen in de kruin plaats grepen; slechts eene 
der breuken, 120 voet breed en 12 el diep, liet veel* 
water door; 2 menschen schoten er het leven bg in en 
10 buizen werden verwoest« Hooger Kep de. nood in 
de streken der Wezer, in het gebied der stad Breinen. 
Nadat de Wezer reeds eenige dagen te voren tot eene 
nooit geziene hoogte was opgezwollen en een groot ge
deelte der A lt- en Neustadt overstroomd had, bezweek 
derzelver dijk op twee plaatsen boven de oosterpoorten - 
voorstad« Met ongeloofelijk geweld stortte zich het 
water in deze voorstad, rukte de sluis en verscheidene 
woningen mede weg en beschadigde een groot aantal 
der overigen sterk, terwijl de daarbg behoorende tuinen 
verdwenen. In het geheel grepen er in de dijken in 
het gebied dier stad 7 doorbraken plaats, waaronder 4 
grondbreuken waren: eene boven en beneden Haben*- 
hausen 500 ' vt. breed, de tweede beneden dit dorp 
300 vt« breed, en 2 m den Eisenraths- dijk, ter breedte 
van 165 en 120 vt. ; en bovendien 3 kruinbreuken bg 
Hasenbühren, aan de Neustadt en bg bet gehucht
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Lehester-dijk, aan de Wümme. De Blockländer- en 
Bührener dijken werden buitendien sterk beschadigd 
en dreigden insgelijks le bezwijken. De steenen brug 
aan de steenpoort was in weinige minuten eene prooi 
der golven. De stad zelve, alwaar bet water bij de 
brug op den 6deu tot den 7den Maart tot de nooit be
reikte hoogte van 17 vt. 8 dm. steeg, Wérd geheel in 
een eiland herschapen, doordien alle groote wegen naar 
Hamburg i Qiemeuland, Brinkum en Delmenhorst 
op verscheidene plaatsen werden doorgebroken, de Ham
burger Chaussée van het zwarte meer tot aan de Wisch 
alleen op meer dan 1,000 vt. lengte. Het ergste trof ie 
ramp der in bet gebied der stad gelegene 22 buurtschap
pen. Uitgezonderd de hoogliggende landen alleen, werd 
alles io eene zee veranderd, waardoor eene buitengemeene 
schade ontstond; schier al het winterzaad wasvoor dat jaar 
verloren, de meeste inwoners moesten met hun vee op 
de hooizolders eone schuilplaats zoeken. Ook hij Nienr 
burg trad de Wezer ver buiten bare oevers en belem
merde eenentijdlangalle gemeenschap te lande* Be 
Elbe steeg insgelijks zeer hoog, doch de dijken hielden 
stand, alleen bet opzwellen van verscheidene kleine 
rivieren veroorzaakte eene overstrooming van vele . veld* 
marken aan def Opper-EIbe, terwijl ook een gedeelte 
der stad Hitzwkér en de voorstad van Bannenberg^ 
onder water gezet ,werd ‘). N

In eeneo stormvloed, welke op den Sden Maart 
182& oqtstond, werd de 76 jaren oude Pieperig] in

1) Breroer-ZcituDg¿enz.
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de Jummiger-Hamrik, in Oa*t-Frie*land, weggesla
gen:, en maakte plaats voor eene kolk van 84 vt. lengte 
en 34 vt. diepte. Opmerkenswaardig is het daarbij , 
dat e r , volgens verzekering van een’ der dijkrcgters, aait 
de oostzijde der sluis een otternest zoude geweest zgn, 
waardoor eene verbotene ondermijning ontstaan was, ter 
zelfder plaatse waar'de sluis was gesprongen ').

De lange, strenge winter van 1829-30 veroorzaakte, 
na bet losgaan van bet ijs, wedergeven ais 3 jaar le 
voren, een’ hoogen stand van bet rivierwater en eene 
over8trooming der aangrenzende landen, welke zieh thans 
meer algemeen en meer verderfelijk over geheel Duit*ch~ 
land uitstrekte dan toenmaab. Schier alle rivieren en 
stroemen traden buiten derzelver oevers, zoo ala de Moe
zel, de Rijn, de Donau, de Oder, de Elbe en de Wezer« 
Gffoote verwoestingen rigtte de Donau vooral in Weenen 
aan , alwaar een gedeelte* der • stad en der voorsteden 
onder water gezet werd, .hetwelk 7 gemeenten dezer 
voorsteden het ergste ieistérde. De Nederlanden bleven 
gelukkiglijk van bet gevaar verschoond, hoewel zij niet 
geheel;en al van alle schade vrg bleven. Op den 26alen 
Fehruarij 1830 geraakte bet ijs voor Nijmegen in be
weging*, tenzelfden tijde in den Rijn bij Arnhem, en 
Weldra overal op beide rivieren. Hetzelve stapelde zich 
op verscheidene plaatsen * opeen en vormde gadammen , 
welke evenwel spoedig weder uit een gingen. Alleen de 
Ooische dijken, boven Nijmegen, braken iii den nacht 
van den 27sten op den 28sten Febraarij op drié plaat-

1) Règ* Akten.
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sen, 1er breedte van 225,150 en 23 Ned. ellen, door  ̂
bet water verspreidde zich op eene aanmerkelgke uit
gestrektheid over" de gemeenten Erkelóm^ Ooi, Mel
lingen , Duffelt tn den straatweg van Nijmegen naar 
Cleefr en veroorzaakte eene niet onbeduidende schade; 
terwgl ook Kranenburg en C leef onder water gezet 
werden. Grootere verliezen leden de Wezer-en Elbe« 
st reken. Door den plotseling invallenden dooi, van regen 
vergezeld, wërd een spoedig wassen der in die stroomen 
vallende beken en rivieren teweeggebragt, en daardoor, 
ais ook door bet scbielÿk smelten van het ijs, uitgestrekte 
overstroomingen veroorzaakt. Zelfs een gedeelte der 
stad Hannover werd, hoewel voor sleehts korten tijd, 
onder water gezet. Bij Nienburg trad de Wezer verre 
buiten bare oevers. Bij Bremen steeg dezelve tot eene 
hoogte van 16 vt. 11 dm. en doorbrak op den 2den 
Maart den dÿk bij Hastedt op onderscheidene plaatsen, 
en in den volgenden nacht aan den linkerkant bij 
Habenhausen. Daardoor werd het gebied der stad in 
aanmerkeiyke uitgestrektheid overstroomd, en vooral in 
de gemeente Hastedt beduidende schade aangerigt : vele 
húizen aldaar werden beschadigd, 23 zelfs geheel weg
gespoeld, welker bewoners al bet hunne verloren en 
slechts met moeite het leven er afreddeden ; evenwel 
kwamen er nog 10 menschen om, en verscheidene 
ontsnapten niet dan met de uiterste inspanning aan bet 
gevaar» Ook in Habenhausen liep de nood hoog. Het 
hooge water der Wumme rukte de schoone brug voor 
Ottersburg weg; meer benedenwaarts werd het, ten 
gevolge van een’ beneden Bergfeld vastgezetten gsdam^
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hoog opgestuwd en doorbrak den dijk bij Katrepel in 
het gebied van Bremen. Nog op den 7den Maart werd 
de weg naar Burg , bij Walle, door bet binnenwater 
doorgebroken« De overstrooming was in het gebied der 
stad Bremen over het algemeen grooter dan vóór drie 
jaren9 en de schade aldaar aanzienlÿker, hoewel de vloed 
niet zoo hoog steeg. De overstroomingen der Elbe waren 
aanmerkelijk ; het ergste de dijkbreuk bij Bleckede. Op 
den 8sten was het ijs aldaar in beweging gekomen, 
hetwelk zich echter spoedig vastzette en berghoog op-« 
stapelde. Op den linkeroever, tegenover zoo even ge
noemde plaats, ontstond eene algemeene kruinstorting 
der dÿken in bet gebied van Mekelenburg, waardoor 
hetzelve, benevens de Hannoversche gemeenten van bet 
ambt Neuhaus, overstroomd werden. Bij Bleckede zelf, 
alwaar de vloed meer dan 21 vt. hoog liep, doorbrak 
dezelve op den lOden Maart den dijk, spoelde 10 gebouwen 
weg, waarvan geen spoor achterbleef, terwijl derzelver 
bewoners en die van onderscheidene andere zwaar be- 
schadigde huizen, in het geheel 74 huisgezinnen, behalve 
het leven en hun vee, niets van het hunne redded en; 
ook werd er nog een groot gedeelte van bet ambt Bleckede 
onder water gezet. Ten gevolge dier ijsverstoppingen en 
van het daardoor veroorzaakte opstuwen der Elbe, werd 
ook de geheele binnenmarsch van af Hitzaeker tot 
Lüchow overstroomd, zoodat men zelfs in Bannenberg 
van beide poorten tot bgna in het midden der stad te 
scheep moest varen en verscheidene huizen niet onbe
duidend beschadigd werden. Ook in Schnackenburg 
werd door de overstrooming veelvuldige schade veroor-
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laakt. In het ambt Harburg ontstond in den Seevedgk 
eene grondbreuk van 5 roeden lengte, benevens onder- 
scbeidene kruinstortingen ; terwijl het water op 1 */2 mijl 
lengte 2 vt. hoog over den dijk stroomde, den omirek 
heinde en verre bedekte , zelfs tot aan den postweg 
tus8chen Harburg en Lüneburg doordrong en denzelven 
beschadigde ').

1) Haarlemmer, Bremer, Hannoversche en and. Couranlen.
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