
Flitsen uit het waterstaatsverleden van

noordwestelijk Noord-Brabant

Schets van stormvloeden in vroeger tijden

door

H. VRIEND

Het noordwestelijk deel van de provincie Noord-Brabant, dat
zo zwaar geleden heeft door de stormvloed in de nacht van 31
januari op 1 februari 1953, is de laatste vijf of zes eeuwen verschil
lende malen door overstromingen van dergelijke omvang geteisterd.

Van tal van voorgekomen stormvloeden treffen we in de lite
ratuur en in de oude archieven - zij het dan ook zeer verspreid 
verschillende interessante gegevens aan.

Elke eeuw telt één of meer rampjaren en uit de lange rij, die
reeds vóór de 14e eeuw begint, vermelden we slechts als de belang
rijkste of meest bekende voor dit gebied die van 1421/22, 1530,
1532, 1552, 1570, 1682, 1775, 1776, 1825 en 1916. De wielen of
kolken aan de oostzijde van de weg van Terheijden naar Wagen
berg, die in de Zwartenbergsepolder alsmede die gelegen tussen
Drimmelen en Lage Zwaluwe - om slechts enkele te noemen 
zijn getuigen van yroeger plaats gehad hebbende dijkdoorbraken.

Om enig idee te geven van de massa water, die bij dergelijke
vloeden komt opzetten, zij vermeld, dat het water in het Hollandsch
Diep te Willemstad bij de jongste stormvloed een abnormale hoogte
bereikte van 4,35 mboven N.A.P. d.w.z. 4,75 m boven het maaiveld
yan de achterliggende polder. De stormvloeden b.v. van 1775, 1808,
1894 en 1916 bereikten een hoogte van resp. 3,17, 3,39, 3.61 en 3,62
m + N.A.P. Er dient evenwel rekening te worden gehouden met
bodemdaling, welke tot nu toe volgens recente onderzoekingen van
deskundige zijde gemiddeld 10-50 cm per eeuw heeft bedragen, al
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naar gelang de gesteldheid van de bodem is. De werkelijke hoogte
van het water te Willemstad is in de vroegere eeuwen dus hoger
geweest dan hiervoor voor die jaren aangegeven.

Omtrent de vroegere overstromingen in N.W.-Brabant mogen
in het kort hieronder slechts enkele bijzonderheden volgen. In de
14e eeuw kon de noordwesterstorm, gepaard gaande met hoge vloed,
het zeewater reeds vrij ver het nagenoeg onbedijkte en door ettelijke
stroomgeulen doorsneden gebied injagen 1) en veroorzaakte vooral
in de rivieren door opstuwing ver landinwaarts zulke hoge water
standen, dat men uit veiligheidsoverwegingen moest voorschrijven
plaatselijk nieuwe waterkeringen aan te leggen of bestaande te
verhogen of te verbeteren.

Zo werd in "die coeren van de Stad van Breda gheordineert",
"dat yeghelike, die gheërft is tusschen den borchdijke ende den
toerne, die leghet tusschen die waterpoerte ende die Eyndpoerte
dyken sal neven die merke twee voet hoghe boven der vloet die
was tot onser Vrouwendach Lichtmisse int jaar LXXIII (1373)
ende dien dyke houden onghespaedt 14 voet breet" 2).

De Sint Elisabethsvloed van 19 november 14:21 is wel de meest
bekende stormvloed, waarvan we in de literatuur vele gegevens
aantreffen, zodat we hierover thans niet behoeven uit te weiden.
Wellicht zal in ander verband hierop later nog worden teruggeko
men. Niet zo bekend is e.-enwel, dat de gaten, welke toen in de
dijken waren geslagen, vóór het volgend stormseizoen weer geheel
waren hersteld. In het jaar 14:22 heeft de catastrofe zich echter
herhaald (Chron. Tiel p. 4:93). Het herstel is toen achterwege ge~

bleven als gevolg van onderlinge politieke twisten e.d. Opgemerkt
zij echter dat deze stormvloed een radicale wijziging heeft te weeg
gebracht in de waterloopkundige toestand in dit gebied en daardoor
van beslissende invloed is geweest voor de vormgeving van het
poldergebied ten n.w. van Breda, zoals we dat nu kennen.

De rampzalige watervloed van 5 november 1530 (St. Felix~

vloed), waarvan de kroniekschrijver Jan Janssen Reygersberch van
Cortgene schreef: " ......... zijnse met groten hoopen gestorven, die
sommighe van rouwende melancolie, dye sommighe van honger
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ende commer, als veel menschen wel kenlick is", eiste in Breda opk
een tiental slachtoffers, doordat de Tolbrug "scheurde" 3), als
gevolg van het hoge water, dat zelfs een deel van de stad onder
water zette,

Bij de onderhandelingen over de verlegging van het veer van
Holland naar Brabant omstreeks 1550/60 werd door de Staten van
Holland aan de Prins van Oranje verzocht maatregelen te nemen
"dat de vloet nyet en come over den wech tusschen Breda ende der
Heyden tot commoditeyt van den reysenden man". Uit de op de
betreffende "Memorie" gestelde aantekeningen blijkt, dat "de belet~

selyke oft behinderlicke overvloedingen" zeer zelden voorkwamen
en dan nog maar alleen tijdens buitengewoon hevige stormen uit
het noordwesten "ende altemet in twee jaeren nauwelicx eens 4).
Ende en zoude nyet wel doenlick zijn dan met groote extra ordi~

naire excessive costen ende oick nyet geadmitteert wordden by den
geërfden van deze beempden ende bysondere van der V uchte daar
by ende langs gelegen, die alle daerdoor geheel bedorven zouden
wesen. Ende om in tyden en wylen als zulcke overvloedingen voirts
te varen is daar bij gelegen eenen anderen hoogen wech vuyt~

comende boven teteringen die in cleenen tyde is omme te varen
ende den welcken men altyt can gebruycken" 5).

Over de stormvloeden in de 16e eeuw zouden we goed zijn
ingelicht als Vierlingh 6) zijn manuscript had kunnen voltooien.
Deze Brabantse waterbouwkundige van groot formaat, wiens advie~

zen ver buiten Brabant 7) ingewonnen en ook met succes opgevolgd
werden, heeft zoals hij zelf mededeelde vier grote stormvloeden
meegemaakt 8). Volgens zijn mededeling was hij voornemens een
afzonderlijk deel van zijn werk daaraan te wijden. Zijn gegevens
zouden bovendien betrouwbaar zijn geweest, wat van watersnood~

berichten uit vroegere eeuwen niet altijd gezegd kan worden Vaak
zijn dergelijke beschrijvingen zeer overdreven.

Tijdens de stormvloed in 1552 zijn o.m. in de dijk van de St.
Maartenspolder enige gaten ontstaan. Voor het herstel van deze
dijkbreuken heeft Vierlingh de nodige voorlichting gegeven: ,Jck
hebbe tselve moeten aensien ende lijden tot mynen cost als geërffde
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in St. Maartenspoldere by den Oudenbosch op dinundatien van
Pontianyvloet int jaer van LIl (1552) en soo moet men dickwils
sien dat onduytsche officiere (ende) dyckgraven regeren daer zy
niet nut oft bequaem toe en syn tot grooten cost van den ingelanden,
daer zy dyckgraven luttel inne gelden (d.w.z. weinig dijkgeschot
in betalen). Hadden wy gelanden niet dapperlycken daertegen ge~

streden, zy zouden andere dycken geheel zynde tegenover de gaeten
deurgesteken hebben ende andere gaeten tot grooten cost uuytge~

carret, twelck zy baptiseren "helpgaten" te zijn. Sulcke onverstan~

dige dwaesen, mocht men seggen, zouden in stede van helpen soo
ontholpen hebben, dat se een doorgaande tocht ende loop van wae~

ter. deur de polder souden hebben doen loopen met sulcke schueringe
dat wij geschaepen zouden hebben geweest qualycken het landt te
recouvrerenne ende beschermenne tot grooten cost oft tselve te
abondonnerenne. Ick en hebbe mijn leeffdagen van helpgaten
(meer) hooren seggen dan daer. Een iegelycken wacht hem van
meer gaeten te maeckenne dan datter deur tempeest in dycken en
vallen, want één gat alleen can wel veul spels maecken".

Uit een brief van Andries van der Goes, rentmeester-generaal des
Konings in Zuid~Holland zijn ons enkele bijzonderheden over de
stormvloed van 13 november 1570 bekend. Aan zijn zwager, Jhr.
Jacob de Roover te Antwerpen, schreef hij o.m.: " ......... Boven~

dien is mede jammerlycken geïnundeert tlandt van Altena, over
Gorchem, te weeten de steede van Worchem ende tlandt van der
Dussen tot Heusden toe. Voerts de Laege Swaeluwe...... ende
Hooge Swaeluwe...... ; 't oude lants van Zevenbergen is behouden.
De Moerdyk is mede in (d.i. ondergelopen). Den c1eenen Couckouk,
t Zevenbergen ende oick tlandt van myn Heere Gramaye, aen de
noortzyde van Zevenbergen ende noch Bloemendael aId; t Sant daer
buyten ende Nyeuw Gastelen is behouden. De Ruyge HilI 9) is
mede in ende is aldaer onder andere...... een leelyck groent gat
gevallen 10). Van de anderen polders daeromtrent als de Clundert
ende anders en hebben geenen verseeckertheyt, dan wil dencken
dattet dair oick jammerlicken gestelt is ...... " 11).

Aan bovenstaande historische gegevens zouden nog meerdere
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kunnen worden toegevoegd, doch zij geven ons geen volledig beeld
van de overstromingen in die tijd. Wel kan opgemerkt worden dat
als gevolg van de bedijkingen en het (door opslibbing en verzan~

ding) smaller en ondieper worden van de open wateren, zoals b.v.
de Mark, de stormvloed niet zo ver landinwaarts merkbaar meer is.
Bij de grote rivieren wordt er dan ook om die reden voor gewaakt,
dat bij het ontlenen van zand een vastgestelde diepte niet wordt
overschreden. Omtrent de overstromingen, welke in de jaren 1775
en 1776 Brabant hebben geteisterd zijn we beter ingelicht. Tijdens
deze vloeden zijn mede als gevolg van hoog opperwater der rivieren
waterstanden opgetreden, welke zelfs hoger waren dan die bij de
rampzalige stormvloeden van 1570 en 1682. Van gemelde storm~

vloeden aan het eind van de 18e eeuw zijn ons tal van bijzonder~

heden bekend uit vrij uitvoerige officiële rapporten, medegedeeld
door J. C. Reigersman Raad Thesaurier van Prince-Erfstadhouder
te .s-Gravenhage 12).

Van de watervloeden in het begin van de 1ge eeuw - t.W. in
1808 en de beruchte storm in 1825 13) toen met twee korte onder~

brekingen 48 uur lang de noordwester storm over ons land gierde,
afgewisseld met sneeuw-, regen~ en hagelbui('n en van tijd tot tijd
gepaard gaande met hevig onweer 14) - is bovendien nog bekend
hoe men de slachtoffers van de ramp in die dagen te hulp kwam.
Ook toen liet ons volk zich van zijn beste zijde zien door een hulp~

actie op touw te zetten om de nood der getroffenen te lenigen. Aan~
zienlijke bedragen werden zowel van het binnen~ als van het buiten~

land ontvangen voor de slachtoffers der overstromingen. Bij een
landelijke inzameling werden in tal van grote en kleine plaatsen,
gelet op de toenmalige waarde van het geld en op de geringere
bevolkingsdichtheid. flinke bedragen bijeengebracht.

In die tijd beschikte men nog niet over de moderne hulp~, red~

dings- en communicatiemiddelen van thans. De bevolking van de
polders, verrast door het plotseling opkomende water, heeft dan
ook veel angst moeten uitstaan. V de bewoners der afgelegen woon~

oorden stierven de verdrinkingsdood, terwijl anderen zich - veelal
met grote moeite - wisten te redden door op zolders en daken te
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klimmen en "daer bleven sitten totter tijdt toe dat 't waeter week"
of totdat zij "worden van daer met schuyten ghehaelt". Aanzienlijke
schade werd toen dan. ook aan huis en inboedel toegebracht en
menige landbouwer moest zijn vee in de stallen achterlaten om ten
minste zijn leven en dat van de overige huisgenoten te kunnen
redden.

Watersnood van november 1775.

De eerste der belangrijkste stormvloeden in ons land waarvan
meteorologische waarnemingen en voorgekomen waterstanden
bekend zijn, is die, welke in de nacht van 14 op 15 november 1775
heeft plaats gehad.

Tijdens een hevige storm uit het west-noordwesten steeg op
dinsdagochtend 14 november het water in de grote rivieren en zee
armen zo snel, dat het in minder dan vier uur tijds,- d.w.z. twee
uren vóór dat het volgende getij hoogwater zou zijn -, tot aan de
kruin der rivierdijken stond.

Doordat het water tijdens eb slechts 1Y2 voet viel, werd de
toestand in de daaropvolgende nacht, toen de storm weer in hevig
heid toenam, zeer kritiek. Het water steeg binnen één uur zo hoog,
dat tal van polders van Noordwest-Brabant onderliepen.

Omgeving van Hoge- en Lage Zwaluwe. Om 11 uur 's avonds
bezweek de zeedijk van de Zwaluwepolder op twee plaatsen, waar
door ook de daarmede gemeen liggende polder Vierendeelen blank
kwam te staan. Volgens de uitgebrachte rapporten was het grootste
gat in de dijk ongeveer 20 roeden breed. Dit gedeelte van de dijk
was blijkbaar zeer kwetsbaar, want in het jaar 1720 was deze tijdens
een flinke storm op dezelfde plaats doorgebroken.

Het andere gat in de dijk was kleiner van omvang nI. 8 roeden
of ongeveer 30 meter.

Het water reikte landinwaarts tot aan de dijken van de Zon
zeelsche polder en de polders Oud-en Nieuwland; de binnendijken
zijn gelukkig niet bezweken.
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De schade aan de huizen, boerderijen en schuren was groot,
terwijl menig stuk vee verdronk.

De Royale polder kwam er bij deze storm zeer goed af; de
dijken hielden stand.

De hoogwaterkerende dijk van de Emiliapolder is als gevolg
van het overstromende water aan de binnenkant op vele plaatsen
aangetast. De polderdijk tussen het Spui onder Drimmelen en
Hooge Zwaluwe is op twee plaatsen nabij de Oude Moer doorge~

broken, waardoor de polder onder water begon te lopen. Met man
en macht werd onder leiding van het polderbestuur aan het herstel
der dijken gewerkt en het gelukte dan ook door aanleg van een
"Slingerkade" of ringdijk bij elk der dijkbreuken het water spoedig
de baas te worden, zodat slechts weinig land overstroomde. Dat
hier flink aangepakt werd, blijkt wel uit de volgende mededeling
van het uitgebrachte verslag: "zynde by deeze omstandigheaen
echter geene menschen aldaar om 't leven geraakt, nog ook aan
particuliere personen geene ruÏneuse of notabele schadens
veroorzaakt".

De gaten, welke in de dijken van de Zwaluwepolder waren
ontstaan, waren van ernstiger aard. Voor het herstellen daarvan
was eerst het advies van de "allerkundigste dijkbazen" nodig. De
landmeter T. Hanegraaf en de dijkbaas K. Goudriaan, die als de
beste specialisten van die tijd op het gebied van dijkbouw bekend
stonden, werden ontboden om advies uit te brengen voor de te vol
gen werkwijze voor het dichten van deze stroomgaten.

Omgeving van Dinteloord. Deze najaarsstorm heeft aan de
dijken van de polders in de omgeving van Dinteloord nogal aan
zienlijke schade veroorzaakt. Een gunstige omstandigheid was even
wel, dat de reeds genoemde deskundigen met 'een arbeidersploeg
juist ter plaatse aanwezig waren, in verband met het verrichten van
de najaarspeilingen in het Volkerak nabij de Kooi~ en Carolinapol
der; een gedeelte van de oever ter plaatse behoefde namelijk nogal
extra voorzieningen door de aanwezigheid van een stroomgeul vlak
onder de Brabantse wal. Zij hebben evenwel niet kunnen beletten,
dat die polder onderliep. Het buitenwater steeg hier zo snel, dat het
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2 à 3 voet hoog over de dijk heen stroomde. Nadat de dijk aan de
binnenzijde ernstig was aangetast door het over de dijk stromende
water, bezweek deze op veel plaatsen. Doch zij hebben wel zeer
goede leiding kunnen geven bij de pogingen om de aangrenzende
polders te behouden. De dijk van de nabijgelegen ,Willemspoldei,
begaf het ook; door direct ingrijpen heeft men het gat gedicht en
kon de uitwateringssluis. die gelukkig intact was gebleven. bij gun~

stig tij het in de polder gelopen water weer lozen.
Het aan de zuid~oostzijdevan de Dintelpolder tegen de haven

van Dinteloord gelegen Torenpoldertje - in 1770 bekaad - liep
onder water zonder dat aan de waterkering schade van enige bete~

kenis ontstond. Nadat het buitenwater tot het normale peil was
gedaald, kon de onbeschadigd gebleven uitwateringssluis het water
weer op normale wijze lozen.

De Prinslandsche polder: zou nabij Dinteloord ook zijn onder~

gelopen als niet een groot aantal inwoners in allerijl de nodige kist~

dammen had aangebracht.
Het buitenwater. dat tot aan de kruin van de dijk van de

Mariapolder: stond. oefende zo'n druk uit op de zich daarin bevin~

dende sluis. dat de deuren daarvan bezweken. Het water stroomde
door die sluis de polder binnen. doch met man en macht werd aan
het herstel gewerkt. De volgende dag voor vijf uur was de sluis,
die voorzien was van een dubbel stel deuren weer dicht. terwijl
zeven uren later de defecte deur weer door een nieuwe was ver~

vangen. Bij eb kon de sluis weer gebruikt worden voor de afstro~

ming van het overtollige water.
Het dijkslichaam van de Willemspolder: was tijdens de storm

in de nacht van de 14e op de 15e november nabij de aansluiting van
de dijk van de Beaumondpolder: door het abnormaal hoge buiten~

water dermate aangetast. dat de dijk de volgende ochtend tussen
5 en 6 uur - toen het nog geen vloed was - toch nog bezweek.
zodat de polder langzaam begon onder te lopen.

Goudriaan begaf zich terstond in gezelschap van de "gezwo~

rene" Fuiksloot naar dit bedreigde gebied om het dichtingswerk te
leiden. Toen Hanegraaf, die aanvankelijk in Dinteloord was achter~
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gebleven teneinde - zo dit nodig mocht zijn - direct de nodige
hulp te kunnen organiseren, des namiddags op de plaats des onheils
arriveerde, was het enige roeden brede gat in de dijk weer zover
gedicht, dat men met enige gerustheid de nacht kon ingaan.

Op de daaropvolgende zaterdag is de sluis van deze polder
nog defect geraakt, doordat enige stenen daarin bleken te zijn ge~

raakt, waardoor voor het opkomen van de vloed de sluis niet geheel
kon worden gesloten. Dit had tot gevolg dat opnieuw water de
polder instroomde, doch 's zondags d.a.v. was het euvel verholpen
en kon de sluis weer normaal dienst doen.

De Dintelpolder heeft nagenoeg geen schade aan de dijken
gehad. Het water is alleen door opwaaiing over de dijk heen~

geslagen.
De Koningsoordpolder alsmede de Annapolder hebben geen

schade opgelopen.
Omgeving van Klundert. De polders rondom Klundert kwamen

ook onder water te staan, doordat het water in het Hollandsch Diep
een abnormaal hoge stand bereikte. Hierdoor stroomde het water
bij de Noordschans en bij de Korteweg over de noordelijke dijk van
de Grote Polder. Het water was zo hoog gestegen, dat het wel twee
voet over de deuren van de nabij de Noordsehans gelegen sluis
stroomde zonder evenwel aan de sluis noemenswaardige schade aan
te richten.

De langs het Hollandsch Diep gelegen gorzen van de Grote
Polder, welke in 1774 pas waren bekaad, waren al heel gauw over~

stroomd, waardoor de pachters enige schade leden door het verdrin~

ken van enkele stuks vee. Teneinde te voorkomen, dat de kaden in
die winter verder zouden afkalven, werden ze zo spoedig mogelijk,
onder leiding van een opzichter voorlopig van een krammat (rijs~

hout en riet) voorzien. Bij een nader ingesteld onderzoek bleek dat
een vijftal daarin aanwezige sluisjes onbeschadigd was gebleven,
hetgeen het definitieve herstel zeer vergemakkelijkte.

Het water in de rivier de Mark had tijdens deze storm ook een
abnormaal peil bereikt. Nabij het Lamgatsveer stroomde het water
ongeveer 30 cm hoog over de dijk van de Bloemendaalsche Polder.
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De kracht van het water was blijkbaar niet zo groot, omdat de hier
door aan de dijk ontstane schade van weinig betekenis was.

Omtrent de hoogte, welke het water tijdens deze en andere
stormvloeden te Willemstad heeft bereikt, zijn enkele gegevens be
kend. Nabij de haven is n1. in een gevel een merksteen aangebracht,
aangevende de hoogte van diverse waterstanden (Afb. 1). Zoals
reeds hiervoor werd opgemerkt moet er voor een juiste vergelijking
en beoordeling daarvan nog rekening worden gehouden met bodem
daling.

De storm\'loed van 1775 had aan het bij de Moerdijk aanwezige
rijzenhoofd geen ernstige schade toegebracht, alleen werd het boven
op die dam aangelegde voetpad ten dele weggeslagen. De schade,
welke blijkens het verslag op f 250,- geraamd was, werd zo spoe
dig als mogelijk was weer hersteld.

"De polder in huure bij Adriaan Baks", zo lezen we in het ver
slag, "is door 't overloopen van 't water over het dykje, dat by
't Sas aan de Roodevaart begint en zig strekt tot tegens den dyk
van de Groote Polder ten eenenmaal geinnundeerd door 't vallen
van 3 gaten in dat eindje dyks, zulks het water meer dan 6 voet
hoog in den polder heeft gestaan, zoodat de pagter Baks met zyn
huisgezin op zolder de vlugt heeft moeten nemen. Edoch alle de
geleedene schaedens zyn volgens de uitgifte ten laste van den zel
ven Baks".

Dit gedeelte van het verslag eindigde met de volgende
mededeling: "Ik verneem dat 't water bij deeze storm een voet
hooger is geweest als op kerstmis in den Jaare 1731. Op welken
tyd de ondergetekende den ganschen nacht op den dyk aan de
Noordschans heeft gestaan om bekistingen te doen en destyds be
vonden, dat het water zeer weinig over den dyk liep, doch thans
by deezen storm vrij sterk".
Omgeving van Geertruidenberg.

Volgens opgaaf van de "Ed. Achtb. Regering van Geertruiden
berg" zijn door deze geweldige stormvloed in die plaats vele huizen,
schuren, pakhuizen en kelders onder water gelopen. Een grote partij
ongebluste kalk, welke aldaar in een tweetal pakhuizen was opge-
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slagen, heeft nog al veel zorg gebaard. Twee brandspuiten met de
nodige brandwachten werden ter plaatse in gereedheid gehouden.
Doch om eventueel verder onheil te voorkomen werd het raadzaam
geacht de kalk in de haven te deponeren. Daarbij assisteerde op
last van het stadsbestuur dag en nacht een groot aantal burgers,
terwijl voorts nog een vijftigtal soldaten van het garnizoen daarbij
behulpzaam was.

Het overtollige water was daar weer spoedig op de normale
wijze geloosd, doch de verzilting van het polderwater was ditmaal
aanzienlijker dan bij vroegere vloeden wel eens het geval is geweest.

Watersnood van november 1776.

Een jaar later herhaalde zich de catastrophe. Op 21 november
1776 stak een storm uit westelijke richting op, die van ogenblik tot
ogenblik in kracht toenam, daarbij draaiend naar de gevaarlijke
w.n.w.-hoek. Bij het opkomende getij steeg het water, dat een vrij
hoge stand had bereikt, in een uur tijds nog bijna een meter, zodat
het des nachts slechts 10 cm beneden het peil van de stormvloed
van het jaar daaf'.oor bleef. Een gunstige omstandigheid was, dat
het toen een zeer droog najaar was geweest, zodat de dijken - en
vooral de herstelde dijkvakken - voor die stormnacht niet zo door
weekt waren.

Omgeving van Hoge en Lage Zwaluwe.
De Nieuwe Zwaluwepolder en Vierendeelsche polder, waar

van het vorig jaar de aangebrachte schade duizenden guldens be
droeg, is er ditmaal beter afgekomen. De schade was thans van
weinig betekenis; voornamelijk was aan de sluizen van deze polders
door het hoge water schade ontstaan; de deuren werden ontzet door
de grote druk van het buitenwater. Door versteviging van de sluis
deuren wist men te voorkomen, dat het water door de sluizen de
polder instroomde. Eerst nadat de wind was gaan liggen kon met
het herstel der sluizen, waarvan o.m. een der deuren uit zijn taats
kommen was gelicht, worden begonnen.
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Afb. I. Vloedmerkstenen te \Villemstad
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Afb. 2 Overstroming nabij Hooge Zwaluwe
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De Royale polder is in het begin van de kritieke situatie voor
overstroming gespaard gebleven, hoewel het maar weinig gescheeld
heeft of de kruin van de dijk was door het hoge water weggespoeld.
Echter toen het water bleef stijgen, is op zes plaatsen - over leng~

ten variërende van 20, 30. 40 of meer roeden - het water twee
voet hoog over de buitendijk gestroomd. Daardoor is het binnen~

talud van het dijkvak van de Rode Vaart tot de Moerdijk ernstig
aangetast. zodat op enkele plaatsen dijkbreuken van twintig roeden
zijn ontstaan. Evenwel waren er gelukkig geen stroomgaten ont~

staan. Overigens was het buitenbeloop van de dijk zodanig bescha~

digd, dat op vele plaatsen 3 tot 5 voet daarvan was weggeslagen.
Van het ten oosten van het dorp Moerdijk gelegen dijkvak

werd het rijswerk weggeslagen en bij de daarin aanwezige uitwate~

ringssluis was de kruin van de dijk 5 à 6 voet vernield evenals de
steenglooiing. De steen werd door de kracht van het water over de
dijk heen geslagen.

Het meest oostelijke gedeelte van de dijk reikende tot nabij
Lage Zwaluwe bleef nagenoeg intact.

Onder leiding van enkele leden van het polderbestuur zijn ter
stond de nodige voorzieningen getroffen tot herstel van de aan
enkele sluizen ontstane schade.

De dijk van de Emiliapolder is op twee plaatsen bezweken.
t.w. bij de "Ribben onder Drimmelen" - een bles van 2 à 3 roeden
ter diepte van de dijkberm en dus gemakkelijk te dichten - en ter
hoogte van de haven van Hoge Zwaluwe. Laatstgenoemd gat was
12 à 13 roeden lang en naar schatting 20 à 22 voet diep. Als stroom~

gat kon dit alleen met een ringdijk worden gesloten.
De inundatie van deze polder was niet zo gunstig voor de aan~

grenzende binnendijk van de polder Vierendeelen. Deze dijk was
niet bepaald van een stevige constructie. zodat een nauwkeurige
inspectie daarvan nodig bleek. De inspectie heeft plaats gehad in
tegenwoordigheid van de dijkbaas Hendrik Goosen. wonende te
Geertruidenberg. die zich het vorige jaar ook zeer verdienstelijk had
gemaakt bij het dijkhersteI. Evenwel werd nog overwogen of het
wenselijk was om de landmeter T. Hanegraaf en de dijkbaas K.
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Goudriaan er weer bij te halen. Hoe de situatie daar toen was, moge
blijken uit bijgaande illustratie (afb. 2).

Besloten werd om zo spoedig mogelijk tot definitief herstel van
de dijken over te gaan en met de overige herstellingswerken, zoals
bijwerken taluds, uitgraven van de verzande sloten, te wachten tot
het aanstaande voorjaar. Op 4 december te 10 uur v.m. had te
Hoge Zwaluwe de aanbesteding van het herstelwerk der dijken
plaats.

De polder Nieuwland onder Lage Zwaluwe bleef ook voor
overstroming gespaard. Door de grote druk van het buitenwater
werd de sluisdeur ontzet. Overigens werd geen noemenswaardige
schade aangericht.
Omgeving van Dinteloord.

Ook tijdens deze storm heeft de Kooi en Carolinapolder het
weer zwaar te verantwoorden gehad. Ook nu braken de dijken op
vier of vijf plaatsen door. De polder liep geheel onder.

De overige polders kwamen er ditmaal betrekkelijk goed af.

Watersnood van 1:/5 februari 1825.

Bij deze watersnood werd het land van Altena en de omgeving
van Bergen op Zoom het zwaarste getroffen. hoewel het n.w. ged.
van Brabant er nu ook niet bepaald goed is afgekomen. In de ge~

meente Dinteloord en Prinsenland zijn door de buitengewoon hoge
waterstand de Dintelpolder. de Drie Vriendenpolder, de Oude~ en
Nieuwe Beaumontspolder. alsmede een poldertje van de erve Leen~

dert van Dis overstroomd. De dijk van de Oud Prinslandsche polder'
is op enkele plaatsen overgelopen, zodat de huizen in Dinteloord
niet watervrij zijn gebleven. De waterkering van de Carolinapolder,
toebehorende aan de heer Grevers c.s. te Oudenbosch, werd op een
drietal plaatsen tot een gezamenlijke lengte van 70 roeden tot maai~

veld weggeslagen. De herstellingskosten waren dan ook vrij aan~

zienlijk.
De omgeving van Fijnaart. had ook van de overstroming te

34

Jaarboek De Oranjeboom 9 (1956)



lijden. De Kleine en Grote Torenpolders zijn als gevolg van zes
dijkdoorbraken overstroomd. De polder van Nieuw Gastel kon wor~

den behouden door krachtig optreden van de inwoners van Oud~

Gastel en Oudenbosch, waarbij de brigade Marechaussee in laatst~

genoemde plaats zich bijzonder onderscheidde.
De schade. welke door deze stormvloed in ons land is veroor~

zaakt. was zeer groot. Ter leniging van de nood werd in geheel het
land een inzameling gehouden terwijl in de provincie Noord~Brabant

ook nog plaatselijk werd ingezameld. Zoals hiervoor reeds is ver~

meld, werden aanzienlijke bedragen geschonken.

Als bijzondere giften kunnen o.m. worden vermeld die van:

Z.M. de Koning der Nederlanden f 100.000,-
H.M. de Koningin 10.000,-
H.K.K.H. de Prins en Prinses van Oranje 30.000,-
Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden 8.000,-
Z.M. de Keizer van Rusland, Alexander I " 100.000,-

De opbrengst van de in de provincie
collecte was als volgt:

Bergen op Z00111 in totaal
Breda in totaal
Grave in totaal
's~Hertogenbosch in totaal
Ravesteijn in totaal
Rozendaal (één gift N.N.)
Tilburg (één gift concert)
Waalwijk (één gift)

N. Brabant gehouden

f 308.20
1.524,94

50,
4.284.585

25,
120,
55.60
10.10

2.697,24
20,

1.487,-

f

De landelijke inzameling gaf voor de provincie Noord~Brabant

de volgende cijfers:

Aalst en het district
Alphen en Riel
Bergen op Zoom
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Breda
Chaam
Geertruidenberg
Ginneken en Bavel
,s~Hertogenbosch
Hoeven en St. Maartenspolder
Klundert
Ossendrecht
Putten
Standdaarbuiten
Terheijden
Teteringen
Tilburg
vVaalwijk
Willemstad

f 1.518,65
36,

423,73
76,74

2.600,
168,125

288,47
53,44
10,30
15,-

157,10
16,95

584,01 5

573,07 5

600,-

Met inbegrip van overige collecten en andere giften werd in
Noord~Brabant in totaal f 25.725,155 ingezameld.

Een speciale inzameling voor de getroffenen in Noord~Brabant

bracht nog een bedrag op van f 590,05, terwijl nog vele giften in
natura zijn geschonken.

De landelijke actie was goed georganiseerd 15). Bij K.B. van
17 februari 1825 no. 146 werd een commissie ingesteld tot regeling
van de opbrengst der collecte.

Deze commissie bestond uit de volgende leden:

J. W. Janssens, Lt.~Generaal (voorzitter)
Baron v. Brienen v. d. Groote Lindt
D. Olyslagers
Baron Sloet van Oldruitenborg
de heer de Wendt
Jhr. Quarles van Ufford.
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OPMERKINGEN.

1) Zie beknopte verhandeling over de Mark en Dintel in deel VI (1953) van
dit jaarboek.
2) Oude Rechtsbronnen der stad Breda door Mr. W. Bezemer (1892) blz. 20.
3) Gesch. Bijdr. St. Catharinadal - V. van der Aura blz. 104.
4) D.w.z. in vakterm: met een frequentie van o.s.
5) A.R.A. - HolIand voor 1572: Inv. Nr. 2458.
~) Andries Vierlingh - Tractaat van Dyckage (1920) blz. 54 en 290.
I) In Zeeland (o.a. Walcheren), Zuid-HolIand en West-Friesland (Zypepolder).
S) O.a. de stormvloeden van 1530 (St. Felixvloed), 1532, 1552 (Pontiaans
vloed) en 1570 (Allerheiligenvloed).

Volgens de Kroniek- en Geschiedschrijvers zijn in die eeuw de meeste over
stromingen als gevolg van hoge vloeden voorgekomen. Van de 150 ernstige
en minder belangrijke overstromingen, welke van de 6e t/m 18e eeuw zijn voor
gekomen, hebben er 32 in de 16e eeuw plaats gehad. Opmerkelijk is. dat in die,
eeuw de bedijkingswerken met kracht zijn aangepakt. De aanval - in dit geval
het indijken - is de beste verdediging tegen de zee

Bij stormvloeden wordt de waterstand beheerst door verschillende
effecten, t.w.
1. het astronomisch getij, dus vloed- en ebbeweging (springtij bij N.M.);
2. het meteorologisch effect: "windstuwing" of "opwaaiing" genaamd; hierbij

spelen nog een rol de richting, de kracht en de duur van de wind. afhankelijk
van de baan der depressie;

3. het opperwater der rivieren.
Als reeds twee of drie dezer vijf genoemde resulteren, wordt bij een storm

vloed reeds een aanmerkelijk hoge waterstand bereikt.
9) Zie van dit jaarboek deel VI (1953) blz. 36.
10) Bij het dichten van dit dijkgat is volgens V. een misslag begaan. (Vierlingh,
blz. 362).
11) Bijlage verslag van de Staatscommissie stormvloed van 1916; chrono overz.
d. P. Schotel. 1922.
12) "Bespiegeling over Nederiandsche Watersnood tusschen de l4e en 15e
November 1775" door J. H. Hering, 2e deel (Bijlagen) en "Bespiegeling over
Nederlandsche Watersnood tusschen de 21e en 22e November 1776" door J. H.
Hering, 2e deel (Bijlagen).
13) Beschrijving van de watervloed in Januari 1808 door J. de Kanter (blz. 85
tlm 113) en Gedenkboek van Neerlands watersnood in Februari 1825 door J. C.
Beyer. (1826).
14) Tijdens dit noodweer, waarvan het centrum in het Noorden van ons land
lag, zijn de torens te Monnikendam en Eenrum door de bliksem getroffen;
laatstgenoemde toren kon niet worden gered en brandde geheel af. (Beschrijving
vld watersnood van 1825 J. de Kanter).
16) Inv. archief Insp. v. d. Waterstaat (J. Bondel') p. 125.
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