
AMBT EN HEERLIJKHEID

1Per~
~
{ft/Call

MEDEDELINGEN VAN DE OUDHEIDKUNDIGE KRING

"RHEDEN - ROZENDAAL"



Redactie 1. Baltjes, 1.W. Koenhen, A. Kolkman,
w.r. Meijerink

Redactieadres Gemeentearchief Rheden,
Hoofdstraat 3, 6994 AB De Steeg,
tel. 08309-9000 tst. 116.

Lay-out en druk: Drukkerij/Uitgeverij Doevendans, Dieren.

Bijdragen te zenden aan het redactieadres, zo mogelijk getypt met grote
regelafstand en aan één zijde van het papier.
Artikelen worden geplaatst onder verantwoording van de schrijvers.

Op de voorzijde:
Fragment van 'De Nieuwe Kaart van 't Kwartier De Veluwe', uitgegeven door
Isaak Tirion, 1741. '
Collectie Stedelijk Museum Zutphen.

De Vereniging "Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal" heeft tot doel
de bevordering van de kennis van land en volk op het gebied van de
geschiedenis, speciaal van de Veluwezoom en meer in het bijzonder van de
gemeente Rheden en Rozendaal.
Het lidmaatschapsgeld bedraagt voor afzonderlijke leden minimaal f 15,-
per jaar; voor echtparen minimaal f 20,- per jaar.
Aanmelding kan geschieden bij de secretaris,
mevr. l.G. Roosmale Nepveu-vàn Apeldoorn,
Beverodelaan 1, 6952 lA Dieren, tel.' 08330-15096.

Postgirorekening 1164291 ten name van Penningmeester Oudheidkundige
Kring Rheden-Rozendaal. '



AMBT EN HEERLIJKHEID MEI 1986 / NO. 84

WATERSNOOD 1926 door J. Ba/tjes

Toen het jaar 1926 zijn intrede deed zag het er voor de laag gelegen landen
langs onze grote rivieren niet erg rooskleurig uit. De vroege winter in de laatste
decade van november 1925 bracht veel sneeuwval. Bij ons trad op 8 december
de dooi in, doch in de zuidelijker gelegen landen duurde de sneeuwval nog
voort. Deze sneeuw voegde zich bij de enorme hoeveelheden regen, welke na
20 december bij stijgende temperatuur over geheel West-Europa werden uitge-
goten. In de laatste dagen van december bereikten de watermassa's uit de ge-
bieden van de bovenrivieren ons land, veroorzaakten hoge rivierstanden en
bemoeilijkten daardoor in ernstige mate de afvoer van de hier gevallen
neerslag.
De gevolgen manifesteerden zich het eerst in het stroomgebied van de Maas,
maar slechts met een luttel tijdsverschil werden zij ook in het stroomgebied
van de Rijn - en dus ook op de IJssel - merkbaar.
Dit is nu niet alleen 60 jaar geleden, maar het is ook de laatste keer geweest
dat een zo ernstige en omvangrijke overlast door het rivierwater werd veroor-
zaakt. Vroeger waren overstromingen in deze lage landen schering en inslag.
Kennis van en technische mogelijkheden bij de dijkenbouw waren zo beperkt,
dat men bij hoge rivierstanden alleen maar kon hopen dat de dijk niet brak.
In de door overstroming bedreigde gebieden waren zelfs maatregelen getrof-
fen om bij dijkbreuk de schade zo klein mogelijk te houden. Men trachtte
voorts dijkbreuk te voorkomen door bovenstrooms van een zwak dijksgedeel-
te water van de rivier af te leiden. Over een verlaagd stuk dijk - een Z.g. over-
laat - ontlastte de rivier zich bij hoge waterstanden. Er liepen dan grote stuk-
ken land onder water dat dan, vaak over grote afstanden, verder bene-
denstrooms weer op de rivier werd teruggebracht. Dergelijke gebieden zijn
nog steeds te herkennen door hun grote openheid en geringe bebouwing.
Vooral de oudere boerderijen en huizen staan veelal op een verhoging, een
maatregel die er aan herinnert dat men zijn bestaan alleen veilig kon stellen,
wanneer met overstroming rekening werd gehouden. Zelfs bij de aanleg van
de spoorwegen heeft men met deze situatie rekening moeten houden. Wanneer
een spoorlijn werd aangelegd door een gebied, waar het over de overlaten bin-
nen gestroomde water moest passeren, moesten die zo worden aangelegd dat
zij de afvloeiing niet hinderden.
Door een voortgaande verbetering van dijkbouw en -onderhoud en een mo-
dern rivierbeheer kunnen de watermassa's steeds beter door de rivier zelf wor-
den afgevoerd. Het rivieronderhoud richt zich o.a. op een zo gelijkmatig mo-
gelijke stroming, die in staat is de rivier op diepte te houden. Schurende
stroomversnellingen en sedimentatie - en dus verondieping - veroorzakende
stroomvertragingen worden vermeden of weggenomen.
In dit nummer willen wij niet aHeen stil staan bij het ongemak en het daaruit
voortvloeiende leed, dat zich 60 jaar geleden in deze streken manifesteerde.
Hoewel de techniek niet rekent met een absolute afwezigheid van verstoring
van de normale gang van zaken, is er toch wel aanleiding er verheugd over te
zijn dat grote gebieden thans "watervrij" zijn. Daarom hebben wij, naast een
summiere vermelding van wat de mensen hier 60 jaar geleden beleefden, ook
een aantal facetten van de bestrijding van de wateroverlast belicht.



Hoewel daarvoor bijna de gehele inhoud van dit nummer van" Ambt en Heer-
lijkheid" is gebruikt, dienden zich vele beperkingen aan.
Niettemin hopen wij voor dit facet van de geschiedenis uw interesse te hebben
opgewekt of vernieuwd.

HET WATER IN ONZE OMGEVING

Velp
Toen op 30 december het water in en nabij Velp steeg was er nog geen sprake
van veel ongemak. Wel werd het wenselijk geacht dat de Watersnoodcommis-
sie in actie zou komen om maatregelen te nemen. Hieruit blijkt toch wel een
dreiging. Deze bleef ook de volgende dagen bestaan, want op Nieuwjaarsdag
was men in het lage deel al overal bezig met het leegmaken van de aardappel-
kuilen. Nabij de Gasthuisstraat en de Waterstraat werd bovendien het vee al
in veiligheid gebracht. Het water bereikte toen de Waterstraat en de hoek van
de IJsselstraat. Voor die tijd was dit overigens geen ongewone situatie. De
maatregelen die werden genomen zullen echter door ervaring zijn ingegeven,
want ongeveer op die tijd of kort erna begon de dijk over te lopen, zodat een
dag later de Waterstraat geheel en de IJsselstraat voor een deel blank stonden.

De IJsselstraat te Velp. Burgemeester B/oemers stelt zich op de hoogte van de
toestand.
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Aan de Waterstraat konden mensen en vee met veel moeite uit de boerderij
van Ruys worden gered. Dit pand dreigde gedeeltelijk in te storten. Voor het
onderhoud van de nodige communicatie tussen het geinundeerde gebied met
het hoger gelegen deel van het dorp legde de gemeente een noodbrug in de
IJ sselstraat.
De hoogste waterstand werd bereikt op maandag 4 januari. Er werd 18 cm
meer gemeten dan in 1920, toen ook hoge waterstanden werden bereikt. Een
dag later werd 10 cm val gemeten. In die tussentijd hebben de bewoners van
het lage deel van Velp echter wel moeilijke uren doorstaan. Zelfs op Beltjeshof
kwamen enkele woningen in het water te staan. Men heeft ook nog getracht
het water uit de Sophiastraat te keren met behulp van bekistingswerken.
Doordat het zand daartussen echter wegspoelde is ook die straat blank komen
te staan.
De gedupeerde gezinnen werden ondergebracht in de Oude Jan en in de Oude
School aan de Schoolstraat.
Bij kasteel Biljoen dreigde het water over de Overhagense Dijk in de vijver te
lopen, waardoor het lager gelegen deel van het kasteel gevaar liep. Hier kon
het water met behulp van bekistingen worden tegengehouden. Nog in het
overstroomde gebied achtergebleven koeien werden achter boten gebonden en
bereikten aldus zwemmende het droge.
Behalve dat op de plaatsen van het onheil zowel spontane als georganiseerde
hulp werd 'geboden, werden ook hulp en inzamelingen georganiseerd ter leni-
ging van de nood. Elders zijn wij daarop meer gedetaileerd ingegaan. Bij het
opzetten van die hulpacties werd niet alleen leniging van de locale nood, maar
ook van de elders ontstane noden tot doel gesteld. Zo werden in Rozendaal
stallen in gereedheid gebracht om bij eventuele evacuatie van de Betuwe fok-
vee in onder te brengen.

De Steeg - Tengevolge van het doorbreken van den dijk is het verkeer met
de Havikkerwaard gestremd. Op een tweetal plaatsen is de dijk bezweken en
stort het water met donderend geweld zich over de daar achter gelegen land
uit.
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Dieren
In Dieren was de schade beperkt, maar de ontreddering groot. Met - net als
in Velp - de hoogste waterstand op maandagavond, vielen de verbindingen
met het "achterland" ongeveer op die tijd weg. Omdat Dieren via de spoor-
weg een aanvoerfunctie voor dat achterland had, begonnen zich aldaar grote
hoeveelheden goederen op te hopen. Op zaterdag 9 januari werd wel een da-
lende waterstand gesignaleerd, maar echt zo langzaam, dat de toestand nau-
welijks veranderde. Verkeer met Olburgen was alleen per roeiboot mogelijk,
maar zeer beperkt vanwege de sterke stroming op de IJssel. Tussen Dieren en
Doesburg reed geen tram meer, maar het personenvervoer werd bij een wa-
terstand van 40 cm op de weg met autobussen onderhouden.
Voor het gebied tussen Dieren en Brummen werden aan de IJsselzijde van de
weg en in de omgeving van de Gelderse Toren grote waterplassen gemeld. Het
wil ons voor komen dat dit voor dat gebied niet ongewoon was. Berichten over
catastrofale aangelegenheden uit die omgeving hebben wij dan ook niet ge-
vonden, evenmin als in andere Rhedense dorpen.

Verdere omgeving
Bezien wij nu nog even de naaste omgeving, dan vinden wij in Doesburg een
hoogste rivierstand van 10,58 m op maandagavond. Dat komt dus overeen
met de waarnemingen in Velp en in Dieren. Op donderdag meldt Doesburg
10,35 m, een val dus van 23 cm. Dit laatste lijkt enigszins in tegenspraak met
wat boven voor de omgeving van Dieren over de waterstand is gezegd. Dat
hoeft niet zo te zijn, want ongetwijfeld is in Doesburg de rivierstand gemeten,
terwijl de metingen voor Dieren naar alle waarschijnlijkheid op geïnundeerd
gebied betrekking hebben. En het spreekt vanzelf, dat bij een val van 23 cm
op de rivier de invloed daarvan op de waterstand in het ondergelopen gebied
gering is.
Op maandag 11 januari werd het werk in de Doesburgse IJzergieterij hervat.
Het had toen een week stilgelegen. Aan de ongeorganiseerde werklieden werd
700/0 van het gederfde loon uitbetaald. Hun georganiseerde collega's konden
terecht bij de werklozenkassen!
Bij de Stoomwasserij "IJsselstroom" werden de werkzaamheden twee dagen
later hervat.
In het tweede weekend van de overstromingen - in de nacht van zondag 10
op maandag 11 januari - kon een doorbraak van de IJsseldijk bij Angerlo
worden bezworen. Echter waren een week eerder, op 3 januari, rondom An-
gerlo wel overstromingen ontstaan. Als gevolg van een gestremde afvoer naar
de IJssel liepen de dijk langs het Broekhuizer Water en de kade van de Didarn-
se Wetering over.
In Giesbeek was de begraafplaats ondergelopen. Daarom moesten de lijken
bij de kerk wotden begraven. Op 16 januari zaten daar nog steeds mensen op
zolders. In Arnhem stond de Rijnkade onder water.
Het verkeer langs Onderlangs was gestremd, evenals de opritten naar de
Schipbrug.
Vatten wij de gehele situatie voor onze omgeving samen dan moeten we begin-
nen met te constateren, dat rondom de grote rivieren periodiek hoge wa-
terstanden als niet ongewoon moeten worden beschouwd. Uitzonderlijk wordt
het pas, wanneer die standen zo hoog worden, dat dijkbreuken of overlopen
van de dijken optreden. Een dergelijke situatie heeft zich nabij Velp voorge-
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daan. Door de nabijheid van hoge gronden is de schade beperkt gebleven tot
een klein gebied en dan nog wel een gebied dat uit ervaring wel met hoge wa-
terstanden wist om te gaan.
Het extreme van de waterstanden tussen Dieren en Doesburg moet ongetwij-
feld worden gezocht in de hoogte van de waterstanden, waardoor de weg tus-
sen beide plaatsen onder liep. Hoog water was - zeker in 1926 - in dit gebied
een normaal verschijnsel. Dat de bewuste weg is voorzien van doorlaatmoge-
lijkheden duidt hier al op.
Geheel anders moet de toestand aan de overzijde van de IJssel worden beoor-
deeld. Ook daar geen doorbraken, maar ook geen overloop van betekenis.
Ook dit gebied was "vertrouwd" met het water, maar de oorzaken waren an-
ders en de invloeden ingrijpender. Als gevolg van een systeem van "aanvaarde
calamiteiten" en voor ons onvoordelige overeenkomsten met Duitsland wer-
den onder bepaalde omstandigheden in hoger gelegen gebieden grote hoeveel-
heden water ingelaten. Een deel daarvan moest via binnendijks gelegen wete-
ringen en wateren weer op de IJssel worden geleid, maar stuitte aldaar door
hoge IJsselstanden op een gestremde lozing en veroorzaakte aldus uitgebreide,
langdurige en ingrijpende overstromingen.
In die situatie zijn nadien grondige wijzigingen aangebracht. Maar daarover
leest u in een ander hoofdstuk.

HULPVERLENING IN DE GEMEENTE

Waar noodis komen dikwijls, min of meer spontaan, vormen van hulpverle-
ning tot stand. Reeds op zondagavond 3 januari kwamen in hotel Naeff in
Velp een aantal personen bijeen om een hulpcomité op te richten en de slacht-
offers van het nodige te voorzien. Reeds de volgende avond vond de eerste
vergadering plaats onder voorzitterschap van de heer Dr. J.W. Wurfbain.
Niettemin was het voorlopig bestuur reeds tot actie gekomen, zodat toen al

. giften binnen kwamen en goederen werden toegezonden. Ook was reeds voed-
sel verstrekt.
In De Steeg werd op 8 januari een dergelijk comité opgericht, evenals in Die-
ren.
Omdat de overstromingen niet alleen deze omgeving, maar een groot deel van
het land teisterden werd op woensdagavond 6 januari op initiatief van burge-
meester H.P.J. Bloemers een bijeenkomst belegd met vertegenwoordigers uit
alle dorpen voor het vormen van een gemeentelijk Watersnood-Comité. Ook
de Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland deed een oproep
om gemeentelijke comité's te vormen. Voorgesteld werd de ingezamelde gel-
den over te maken aan het Provinciaal Watersnoodfonds te Arnhem.
Op de betreffende vergadering werd van de zijde van het Velpse Comité mee-
gedeeld dat het reeds besloten had, naast zijn zorg voor het dorp Velp, ook
voor andere door de watersnood geteisterde gebieden werkzaam te zijn. De
andere plaatselijke comité's sloten zich direct bij de oprichting bij het gemeen-
telijke comité aan. I

In Ellecom had zich eveneens een plaatselijk comité gevormd. Of eigenlijk
bestond dit al. Men viel daar eenvoudigweg terug op het plaatselijke comité,
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dat zich nog geen half jaar geleden had ingezet voor de leniging van de nood
van de bevolking van Borculo, na de stormramp, welke op 10 augustus 1925
had plaats gevonden.
Aldus werden de hulpacties ten bate van de slachtoffers van de watersnood-
ramp binnen een week gecoördineerd.

Aard van de hulp
De hulp werd verstrekt in geld en goederen-en gold vooral de leniging van de
eerste nood. De hulp werd niet verleend aan hen "die geacht kunnen worden,
deze schade zelf te kunnen dragen". De wijze, waarop de gelden werden ver-
zameld was zeer gevarieerd, zoals:
- het batig saldo van een uitvoering van het Chr. Mannenkoor in De Steeg,

van f 52,335;

- de opbrengst van een door de Meisjesvereniging "Kleine Kracht", even-
eens in De Steeg, van een verloting van een aangeklede pop (j 25,-);

- het batig saldo van een uitvoering van de toneelvereniging "Kunst na Ar-
beid" te Dieren, groot f l30,-;

- een middenstander in Velp, die 5070 van zijn omzet beschikbaar stelt;
de opbrengst van een concert in het Oranje Hotel te Velp, gegeven door
Baronesse Roline van Pallandt-van Randwijek, altzangeres, met de heer
Laurens Struik, pianist en leerling van M.A. Brandts Buys;
van de verpleegden van "Oosterwolde" te Velp, een bedrag van f 25,-
en nog vele anderen. Maar ook goederen worden ingezameld en verdeeld.

In Velp werden deze verzameld aan de Velpsche Stoom-, Wasch-, Strijk- en
Badinrichting aan de Beekweg aldaar. Uit Velp zijn 21 pakken met goederen
per stoomboot verzonden naar Tiel, terwijl padvinders goederen hebben afge-
haald en deze naar Pannerden hebben gebracht.
Op 13 februari achtte het Comité te Velp zijn werk als beeindigd. De op-
brengst van de inzameling heeft dan f 9.497,50 bedragen. Daarvan is
f 7.000,- afgedragen aan het Nationaal Comité.
Door de Stichting Oosterwolde werd iedere dag aan ongeveer 100mensen
warm eten verstrekt. Getuige de opgaven is het wel stevige kost geweest, b.v.
op 4 januari: aardappels, zuurkool, 12pond spek en 5 pond vet voor 63 perso-
nen. De kosten voor dit onthaal bedroegen in totaal f 16,01. De dag daarop
zaten 99 personen aan de dis. Zij consumeerden tezamen voor een bedrag van
f 24,72 en kregen daarvoor aardappels, worst en boerenkool, voor de toebe-
reiding waarvan 3Yz pond vet was gebruikt.
Alles overziende moet worden geconstateerd, dat de hulpverlening volledig
steunde op de liefdadigheid. In Velp meldden zich 40 aanvragers voor hulp.
Uit het bovenstaande blijkt, dat zij met hun allen ongeveer f 2.500,- toege-
wezen hebben gekregen en het ziet er niet naar uit dat de nood daarmee op
glorieuze wijze kon worden gelenigd. De vraag dient zich aan of het Comité
met de verdeling van het beschikbare bedrag (j 2.500,- voor de locale hulp-
verlening en f 7.000,- voor elders) niet een beetje te veel aan eigen glorie
heeft willen poetsen. Of wordt hierin de geest van de tijd weerspiegeld? Dat
de denkwijze begint te veranderen blijkt uit een opmerking van de heer A.J.
Winterink, die in een feestvergadering van de Fabrieksarbeidersbond te Rhe-
den stelde "dat de comité's in onze gemeente zich nog niet zo hoog op hebben
kunnen werken, dat er ook arbeiders in werden opgenomen, evenals bij de
stormramp (10 aug. 1925)en dit nog wel, terwijl hij zeker wist, dat de burge-
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meester nadrukkelijk heeft gevraagd, zoveel mogelijk elke kring te doen
vertegenwoordigen" .
Hij heeft zijn kritiek op waardige wijze gebracht, want hij heeft de arbeiders
aangeraden, te steunen, zoveel in hun vermogen zou zijn!

ERVARINGEN VAN HULPVERLENERS

Fietsplaatje
Bij de wat ouderen zal het fietsplaat je nog wel bekend zijn. Voor degenen, die
met dit begrip minder familiair zijn, zij vermeld dat het fietsplaatje gedurende
ongeveer een twintigtal jaren een weinig populair hulpmiddel is geweest in de
heffing van de Z.g. rijwielbelasting. Deze rijwielbelasting, ten bedrage van
f 2,50, moest ieder jaar worden voldaan. Als bewijs van betaling ontving men
een gestempeld koperen plaatje dat aan de fiets kon worden bevestigd. De
controle op het voeren van het "rijwielbelastingplaatje" werd uitgeoefend,
zowel door de politie als door fiscale ambtenaren.
Voor 1926 was bepaald, dat men van 1 tot 6 januari in de gelegenheid zou
worden gesteld een fietsplaat je aan te schaffen, maar op 7 januari moest het
op de fiets zijn bevestigd en zou met de controle worden begonnen.
Op 7 januari begaf een aantal uit Nijmegen afkomstige hulpverleners zich
naar het watersnoodgebied, waarvan zij uit vorige dagen opgedane ervaringen
wisten, dat hun hulp dringend nodig was. Zij deden dit werk al sinds het begin
van de overstromingen en zij waren al die tijd nauwelijks uit de kleren ge-
weest. Ongetwijfeld zullen zij daarbij veel tegenslag hebben moeten overwin-
nen. Met de tegenslag welke hun deze dag zou treffen hadden zij echter niet
gerekend. Op de fiets onderweg naar de slachtoffers van de watersnoodramp
werden zij aangehouden door enkele van dienstijver blakende fiscale ambte-
naren. Uiteraard hadden de aangehoudenen hun tijd en aandacht gedurende
de afgelopen dagen besteed aan andere dingen dan de aanschaf van een nieuw
fietsplaatje. Omdat dit ontbrak werden hun fietsen in beslag genomen en wer-
den zij aldus voor de hulpverlening uitgesloten.
Deze zaak heeft overigens wel aanleiding gegeven tot het stellen van vragen
aan de betreffende minister door een lid van de Tweede Kamer.

HET WATER IN HET GEBIED VAN DE MAAS

Behalve de Rijn voerde ook de Maas grote hoeveelheden water af. Het duurde
dan ook niet lang of langs die rivier konden vanaf Maastricht tot even voorbij
Grave 40 doorbraken worden geteld, waarvan de laatste, die bij Nederasselt
op Gelders gebied was gelegen. De dijk, die van zandige specie was opge-
bouwd, stak met zijn kruin nog slechts 40 cm boven het waterpeil uit en grote
golven sloegen er over heen.
Vermoedelijk is het binnenbeloop van de dijk door het overslaande water en
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de zware december regens inwendig nat geworden, vervolgens beschadigd en
daarna afgeschoven.
De doorbraak had plaats op 31 december 1925 's morgens om 7 uur en om
8 uur was de dijk al over een lengte van 25 meter weggeslagen en stortte het
Maaswater met een verval van ongeveer 1.40 meter het polderland in. Niette-
genstaande onmiddellijk werd begonnen met het beteugelen van de door-
braak, kon niet worden voorkomen dat de volgende dag het stroomgat zich
had uitgebreid tot een lengte van 125 meter.
De binnenstromende watermassa's brachten grote schade aan in het laag gele-
gen gedeelte van het Rijk van Nijmegen. Het allereerst overstroomden de dor-
pen Neder- en Overasselt, terwijl de inundaties zich in westelijke richting
voortzetten, zodat al spoedig Balgooi en Wychen werden bereikt. De ernst van
de situatie blijkt duidelijk uit de omstandigheid, dat op de eerste dag van de
overstroming het gemeentehuis in Overasselt reeds 2 meter in het water stond.
Als gevolg van de hoge ligging bleef de overstroming in het Rijk van Nijmegen
beperkt tot een breed gebied langs de rivier, ongeveer vormende een driehoek,
begrensd door de spoorlijn Wychen-Ravenstein, de Maas tot even beneden
Heumen en vandaar tot Wychen. Een bedreiging door een bij Mook gevallen
doorbraak kon worden afgewend door afsluiting van de doorgang in de
spoorlijn van Mook naar Nijmegen, ter plaatse van de verkeersweg naar Nij-
megen. Gehoopt werd, de overstroming in het gebied westelijk van het in aan-
leg zijnde Maas-Waalkanaal te kunnen stuiten tegen de reeds eerder genoemde
spoorlijn Wychen-Ravenstein.

HOOGWATER OP DE RIJN

De reeds vermelde klimatologische omstandigheden hebben eveneens veel wa-
ter op de Rijn gebracht. Toen de dooi inviel lag in het Schwarzwald meer dan
een meter sneeuw. De temperatuur steeg in achtereenvolgende golvingen
steeds hoger en bereikte in ons land op 30 december een waarde van 14 gra-
den. Smelt- en regenwater stroomden tegelijkertijd af en het water in de Rijn
steeg dan ook tot ongekende hoogten. Het duurde niet lang, of verschillende
- buiten de bandijken gelegen -landen kwamen onder water te staan. Niet-
tegenstaande hun hoge bekadingen liepen op 31 december en 1 januari de 's
Gravenwaard, aan de rechterzijde van het Bylands Kanaal, en de Pannerdense
Waard, aan de benedenmond van de Oude Rijn, in.
In de namiddag van Oudejaarsdag was de Spijkse Overlaat in werking getre-
den en reeds de volgende dag was de hoogte der werking 118 cm. Op 4 januari
werd de grootste werking (187 cm) bereikt, waarna het overstortpeil daalde tot
41 cm op 9 januari, terwijl de overloop in de late avond van 10 januari geheel
ophield. Het begin en het einde der werking vielen samen met een stand van
14,98 meter aan de peilschaal te Lobith.
De werking van de Spijkse Overlaat had in het zuidelijk deel van de Achter-
hoek, maar vaak ook langs de IJssel, bijzonder vervelende gevolgen. In de
Oude Rijn, dicht bij de bovenmond, valt een riviertje, de Wilt geheten. Als
nu de overlaat werkte, liep het water daarin oostwaarts op, langs 's Heeren-
berg en om het Montferland, ten noorden van deze plaats heen, om langs het
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dal van het Waalse Water, noordwaarts naar de Oude IJssel boven Doetin-
chem te vloeien, om dan verder door het IJsseldal en dat van het Broekhuizer
Water, bij Doesburg op de IJssel te komen. De werking van de Spijkse Over-
laat betekende dan ook een ernstige wateroverlast in dit deel van de Achter-
hoek.

GEVOLGEN VOOR DE IJSSEL

Dat een en ander niet zonder gevolgen was voor de toestand langs de IJssel
spreekt vanzelf. Deze rivier, die onder normale omstandigheden 1/9 deelvan
de waterhoeveelheid van de onverdeelde Rijn te verwerken krijgt, ziet bij toe-
nemend waterpeil eveneens zijn aandeel in de afvoer stijgen. Door opname
van het overstromingswater steeg de afvoer van de IJssel soms tot 20 à 250,10
van het debiet van de onverdeelde Rijn. Ook nu ging de afvoer de capaciteit
van de rivier te boven.
De overstromingen in de buurt van Angerlo zijn reeds elders in dit nummer
ter sprake gekomen. Ook de dijk van de Voorster Kleipolder begon over te
storten, waardoor deze polder en de Overmarsch tegenover Zutphen
overstroomden.
In de morgen van de 3de januari begon de Rijksweg Zutphen-Deventer over
te lopen. De IJsselstand was ter plaatse 8.32 meter. De lengte, waarover de
weg hier was overstroomd, bedroeg circa een kilometer en de grootste diepte
50 cm. Ook voor Deventer was deze weg over een lengte van enkele kilometers

: ' -, , /"'"'
\ . -../.~ )

De overstroomde gebieden in 1926.
(Verslag van het voorgevallene tijdens het hooge opperwater op de Nederland-
sche rivieren in den winter van 1925 op 1926. Rijkswaterstaat, 1926)
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onder water verdwenen en hier wel tot een diepte van 95 cm. Daartussen be-
vond zich nog een overstroomd stuk van ongeveer een kilometer lengte, waar
maximaal 25 cm water stond.
Ten noorden van Zutphen, tot de Polbeek lag de slechts van een kade voorzie-
ne polder van de Marsch, welke dus eveneens onderliep.
Van deze Polbeek, die op de grens van de gemeenten Zutphen en Gorsel loopt,
is de benedenloop vergraven t.b.v. de aanleg van het Twente-Kanaal, terwijl
de polder de Marsch reeds grotendeels is bebouwd ten behoeve van de stads-
uitbreiding van Zutphen.
Onder Gorselliggen vijf korte stukken dijk, die de openingen tussen de hoge
gronden aldaar afsluiten.
De in het IJsselvak, tussen Zutphen en Deventer uitstromende beken vergro-
ten in dit gebied door hun opstuwing in aanzienlijke mate het overstromings-
gevaar. _
Het spreekt wel haast vanzelf, dat als gevolg van hoge IJsselstanden, de op
de rivier afstromende beken in hun afvoerfunctie werden belemmerd en vrij-
wel overal langs deze beken waren grotere of kleinere oppervlakten land over-
stroomd.
Aan de linkerzijde van de IJssel liep de dijk van de Nijenbeker- en Wilpse
Kleipolder over, terwijl een dag later de kaden van de Steenenkamer en de Ho-
ven tegenover Deventer bezweken, waardoor deze stadswijken geheel werden
overstroomd.
Meer stroomopwaarts brak bij Reuvensweerd de Brummense Bandijk aan de
linker oever van de IJ ssel door.
Daagstevoren was men reeds begonnen met het opkisten van de kruin met
planken, steunende tegen paalrijen, waarachter een aanvulling met zoden.
Bij het stijgen van het rivierwater, dat ter plaatse tot boven de kruin wies en
tegen de bekisting stond, zal - vermoedelijk door het papperig worden van
het zandige dijklichaam - enig water een uitweg hebben gevonden onder de
beplanking. Hierdoor spoelde de dijk over een lengte van 70 meter geheel weg
en stroomde in de zandbodem een schelpvormig gat met een oppervlakte van
een hectare en bijna twee meter diep.
Na de doorbraak van de Brummense Bandijk en de inundatie van de Voorster
Kleipolder was de weg Brummen-Voorst waterkering geworden.
Mede dankzij een tweetal lengten lichte nood kade heeft zij deze taak naar
wens vervuld.
In de nacht van 4 op 5 januari brak de kade aan de linkerzijde van de voorha-
ven, nabij de hefbrug over de mond van de Nieuwe Haven te Deventer door.
Dit gebeurde ook met een opgeworpen noodkade van zakken zand tussen ge-
noemde brug en de gasfabriek.
Dientengevolge begon de Bergweide, een buitenpolder ten zuiden van Deven-
ter, in te lopen.
In diezelfde nacht brak ook de opgeworpen kade op de berm van de Rijksweg
Zutphen-Deventer, bij de Koerhuisbeek door en de kade aan de linkerzijde
van het bovenhoofd van de Pothoofdsluis.
Tengevolge van deze doorbraken werden de Bergweide, het Knutteldorp en
het laagste gedeelte van het Hoornwerk overstroomd.
Hetzelfde gebeurde met een deel van de Rijksweg Deventer-Goor. Het verkeer
hierlangs werd gestremd.
Het voetgangers en rijwielverkeer vond plaats over de kruin van de dijk.
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RIJN EN WAAL

Beneden Arnhem ontstond even gevaar voor een overstroming in de Betuwe.
Langs de bovenkruinlijn van de binnenberm van de linker Rijndijk onder
Driel werd een zich gaandeweg verwijdende scheur geconstateerd. Dat was op
de 2de januari. Reeds de volgende dag begon een deel van het beloop in het
achter dat dijkvak gelegen wiel af te zakken. Op 4 januari was het afgescheur-
de gedeelte weggeschoven over een lengte van ongeveer 250 meter, zo dat een
bijna loodrechte wand ontstond tot een diepte van ongeveer 4 meter.
Onmiddellijk na het vertonen van de scheur werden zakken zand tegen het
bermbeloop aangebracht en werd de kwelkade rondom het wiel opgekist.
Daarmee werd zoveel mogelijk tegendruk aan het kwelwater gegeven. Na de
afschuiving werd het storten van zakken zand en grind en steenslag krachtig
voortgezet, totdat het beloop tot op de bodem van het 7 meter diepe wiel een
helling van ongeveer 2 op 1 had verkregen.
Op verschillende plaatsen ontstonden wellen, vooral zoals hier, als zich aan
de binnenzijde van de dijk een wiel bevond, of wanneer aan de buitenzijde -
in de uiterwaarden dus - de kleilaag ten behoeve van de steenfabrieken is
weggegraven. Het grote gevaar bij kwellen is het uitspoelen van zand. Door
deze uitspoeling vindt het water een ruimere weg, waardoor weer krachtiger
uitspoeling ontstaat en ten slotte dijkbreuk optreedt. Een middel om deze
kwel te beteugelen of te doen ophouden is het maken van een bekading rond-
om de wel. Boven deze bekading stijgt het water totdat een evenwicht is ver-
kregen met het buitenwater. Uit dien hoofde zijn de wielen dan ook meestal
voorzien van een kwelkade.
Dergelijke voorzieningen werden o.a. getroffen in de Marschpolder bij Keste-
ren. De hier door de dijk optredende kwel nam verontrustende vormen aan.
Op sommige plaatsen was de grasmat als het ware drijvende op het kwelwater,
dat aan de teen van het beloop vrij sterk uitstroomde.
Aan de Waal schoof de in de zomer van 1925 herstelde binnenberm van de
linker Waalbandijk, bij de Moespotse Waai, gedeeltelijk weer in de kolk af.
Vermoedelijk werd dit veroorzaakt door sterke kwel door de dijk. Na op-
kisting van de kwelkade rondom de kolk verhoogde de waterstand in die kolk,
zodat een tegendruk ontstond en de afschuiving tot stilstand kwam.
Boven Nijmegen overstroomde, door de werking van de overlaat in de Waal-
dijk, de buitenpolder Circul van den Ooy en op dezelfde avond bezweek de
Erlecomse dam, even boven de sluis bij Oortjeshekken.

SALLAND

De dijken van Salland hadden het zwaar te verduren, maar van een eigenlijke
dijkbreuk is geen sprake geweest. Het beloop van de binnenberm van de rech-
ter IJsseldijk beneden Hereulo schoof over een lengte van 20 meter in de Tel-
lenberger Kolk, op dezelfde plaats waar zich in 1920 een dergelijke afzakking
voordeed. Door aan storting met zakken zand werd een verdere afkalving te-
.gengaan. Twee dagen later, op 7 januari, stond het water over een lengte van
ongeveer 100meter tot aan de kantlaag van de weg Deventer-Zwolle op de Sal-
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landse Dijk. De dijk van de Polder Mastenbroek, beneden Zwolle, moest wor-
den opgekist.
Minder goed verging het de linker IJsseldijk, ongeveer 500 meter boven het
dorp Zalk. Zij bezweek bij een waterstand van 4.17 m NAP aan de peilschaal
te Katerveer . Deze stand was 11 cm hoger dan de hoogst bekende rivierstand.
De dijk, die onder een voortdurend toezicht stond, was zwak en reikte op
sommige plaatsen niet veel hoger dan de rivierstand, zodat hij was opgekist.
In de uiterwaarden bevond zich een vrij diepe kolk. Zodra de waterstand dit
toeliet heeft men deze met zand uit de rivier volgeperst, waarna de definitieve
dijk, nagenoeg geheel van klei, enigszins binnenwaarts van de oude is gelegd.
Het als gevolg van de dijkbreuk overstroomde gebied omvatte het ongeveer
driehoekige terrein begrensd door de IJsseldijk van Katerveer naar zee, de
Zuiderzeebedijking van de Ketelmond tot Elburg en de Rijksweg Elburg-
Katerveer . Hoewel grote schade ontstond is deze doorbraak niet te beschou-
wen als een ramp voor de bewoners - behoudens die van het dorp Zalk. Dit
gebied werd namelijk meermalen overstroomd door het water dat vanaf de
Zuiderzee over de Dronter bedijking binnenvloeide. Het laatst gebeurde dit
tijdens de stormvloed van januari 1916.
Het zal duidelijk zijn, dat een dergelijke gebeurtenis na de aanleg van het IJs-
selmeer, menselijkerwijs gesproken, tot het verleden behoort.

RONDOM HET GELDERS EILAND

Het hoge water heeft ook langs de Rijn en Waal veel schade aangebracht. Zo-
als vermeld, liepen de 's Gravenwaard en de Pannerdense Waard reeds in het
begin van de hoog water periode onder. De Oude Rijn voerde veel water af
en ook de buitenpolder, de Honderd Morgen, aan de linker oever van het Pan-
nerdens Kanaal ten noorden van Doornenburg liep onder water. Temidden
van deze grote watermassa lag als een schijnbaar niet te overwinnen burcht de
polder van de drie dorpen Pannerden, Herwen en Aerdt. Geheel onverwacht
werd deze tussen zware en goed onderhouden dijken verschanste burcht aan-
getast, toen op 5 januari, des morgens tussen 5 en 5.30 uur de Oude Rijndijk
bezweek binnen de bekading van de reeds overstroomde Pannerdense Waard.
Deze overstroming vond plaats op een punt, gelegen tussen de Slikstraat en
de aansluiting van de oostelijke bekading van die Waard aan de Oude Rijndijk
of Duikerdijk. Ter weerszijden van de doorbraak was aan de binnenzijde een
kolk aanwezig en aan de buitenzijde, bij het westelijke einde van het gat, be-
vond zich voor de doorbraak eveneens een kolk. In de namiddag was het hele
polderdistrict Herwen Aerdt en Pannerden tot een gelijke hoogte als de Oude
Rijn van 14.41 meter NAP volgelopen, of tot ongeveer 3 meter boven het
maaiveld in de polder. Het dijksgat had een lengte van ongeveer 70 meter en
een diepte van bijna 11 meter onder het maaiveld.
Op het tijdstip van de doorbraak waakte de dijk nog ongeveer 1.20 meter en
was de doorbraak van de windrichting afgekeerd. Opwaaiing met overslag van
het buitenwater had derhalve niet plaats. De dijk was uit goede kleispecie sa-
mengesteld, zodat de doorbraak vermoedelijk moet worden toegeschreven
aan de drie vermelde kolken. Daar de polder op natuurlijke wijze op de rivier
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afwaterde kon het water met het vallen van de rivier afstromen en op 20 janu-
ari was het hele polderdistrict watervrij. Het nieuwe dijkvak is buiten de vroe-
ger bestaande dijk aangelegd en kreeg een kruinsbreedte van 4 meter met een
beloop van 2 op 1 aan de buiten- en 3 op 1 aan de binnenzijde. De dijk is ge-
heel met klei opgewerkt. Een noodwaterkering was niet nodig, omdat deze ge-
vormd werd door de bedijking van de Pannerdense Waard.

STAGNATIE VAN HET VERKEER

Intussen werd reeds veel hinder aangebracht aan het verkeer. De weg
Nijmegen-Grave was spoedig onbegaanbaar. Tussen Nijmegen en Venlo werd
nog treinverkeer onderhouden, doch van daar naar Maastricht was de spoor-
verbinding reeds verbroken. Op het traject Wychen-Ravenstein werd op
Nieuwsjaarsdag des morgens om 7 uur een locomotief uitgestuurd om wagens
met vee op te halen, doch deze keerde onverrichter zake terug.
Dit kan worden gezien als een teken, dat het lot van het Land van Maas en
Waal, voor wat de overstroming betreft, was beslist. Het water bereikte de
rails en al spoedig bezweek de spoorlijn, die slechts als zodanig was opgewor-
pen en geen waterkerende functie had. Aanvankelijk hoopte men het water
nog te kunnen keren voor de Ruffelse dijk, doch deze hoop heeft men spoedig
moeten opgeven. Om 7 uur in de ochtend van Nieuwjaarsdag verscheen het
overstromingswater voor Leur en Batenburg. Aanvankelijk bleef Hemen
door de wat hogere ligging gespaard, doch dit was van slechts tijdelijke aard.
In Horssen had men de apparatuur van het telefoonkantoor naar de zolder
gesleept, zodat de telefoonverbinding bleef functioneren. Appeltem kwam om
ongeveer 3 uur 's middags in het water te staan en de overstroming breidde
zich nog steeds verder uit in de richting van Druten en Dreumel, met als ge- .
volg, dat de volgende dag Altforst en Puiflijk overstroomden en Alphen,
Maasbommel en Leeuwen bedreigd werden.
In verband met de hoge waterstanden van de Boven-Maas was te voorzien, dat
het laag gelegen land van Maas en Waal, ten gevolge van de doorbraak bij Ne-
derasselt, tot aan de dijkskruin zou vollopen, tenzij het water aan het
benedeneinde zou kunnen worden afgelaten. Zodra de waterstand in het bene-
den einde van het overstromingsgebied hoger dreigde op te lopen dan de ri-·
vierstand begon men twee gaten in de Maasdijk bij Alphen te graven, waar-
door het water weer op de Maas kon terugvloeien. Het met de hand graven
van deze gaten vorderde slecht, zodat de hulp van het Korps Genietroepen
werd ingeroepen. Dit gebeurde op 3 januari en nog dezelfde avond kwam een
detachement met de nodige explosieven en werd begonnen met de opruimings-
werkzaamheden. Op 5 januari was het gat te Alphen reeds vergroot tot 85 me-
ter, terwijl bij Dreumel een opening van 165 meter in de dijk was gemaakt
voor het uitstromen van het water. Hoewel door deze maatregelen de hoogte,
welke de overstroming zo bereikten, werd beperkt, bemoeilijkte zij ongetwij-
feld in niet geringe mate de pogingen tot dichting van de dijk bij Nederasselt.
Hierdoor ontstond immers een sterkere stroming in dat gat en hoewel op 3 ja-
nuari de dijkbreuk aan de benedenzijde reeds was beteugeld, had het zich op
6 januari reeds uitgebreid tot 300 meter.
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OVERSTROMINGEN ALS SYSTEEM

Wanneer wij de gebeurtenissen, zoals die van 1926 rondom Velp en Dieren,
maar ook op andere plaatsen rondom Rijn en IJssel, in het bijzonder in de
Achterhoek, willen begrijpen en verstaan, dan zullen wij een blik moeten wer-
pen op het gebied vanwaar de Rijn ons land binnenkomt tot op enkele kilome-
ters landinwaarts.
Heel vroeger moet de ombuiging naar het westen niet hebben plaats gevonden,
maar was de loop van deze rivier meer recht door, in Noord-noordwestelijke
richting, waarbij vrijwel de gehele Achterhoek doorstroomd werd. Nadat in
de periode, die wij wel plegen aan te duiden als het derde ijstijdperk en waarin
het Noordelijke landijs onze streken bereikte, de stroom door de groteijsmas-
sa's westwaarts werd gedrongen, werd de oude stroomrichting weer hervon-
den. Ongetwijfeld zijn de westwaarts gerichte geulen toch wel van dien aard
geweest, dat naderhand deze westelijke stroomrichting weer werd ingenomen.
De toen ontstane stroom heeft zijn weg al vlechtend door een breed gebied,
onze tegenwoordige Betuwe, genomen en uiteindelijk twee stromen, de Rijn
en de Waal gevormd. Al die stroomverleggingen zullen dan eens meer water

Onze bovenrivieren
nu en "ro~ger

~ Loop tlcx)I"/696·

Hooge waterstand

Historische situatie rivierenloop

op de Waal hebbengebracht,dan weer meer water op de Rijn hebben gelaten.
Uiteindelijk is toch de Waal het meeste water gaan trekken. Er wordt weleens
gesteld, dat dit het gevolg is geweest van de St. Elizabeth-vloed in 1421. Toen
drong de zee een eind het land in, waarbij de Biesbosch ontstond. Tegelijker-
tijd echter werd hiermee de' uitmonding van de rivier in zee een eind binnen-
waartsverplaatst en werd de Waal dus korter. Daardoor werd het verhang
vergroot, zodat meer water kon worden afgevoerd. Riviertechnisch gezien zijn
tegen deze stelling wel enige bezwaren aan te voeren. In ieder geval kan wel
worden geconcludeerd, dat de superioriteit van de Waal boven de Rijn al een
aantal eeuwen bestaat.
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RIVIERBEDERF EN MAATREGELEN TOT VERBETERING

Intussen voltrokken zich in het afsplitsingsgebied en een aantal kilometers be-
nedenstrooms daarvan vele en veelvuldige veranderingen. Hoe interessant
ook, wij zullen deze in enkele grote stappen doornemen. Wie in de details is
geinteresseerd zij verwezen naar het boek van Dr. G.P. v.d. Ven: "Aan de
wieg van Rijkswaterstaat. Wordingsgeschiedenis van het Pannerdens
Kanaal".
Al deze veranderingen hadden tot gevolg, dat de Rijn in het laatst van de 17de
eeuw nog slechts 1/24 deel van het water van de onverdeelde Rijn afvoerde,
van welk kwantum dan verderop nog een deel aan de IJssel werd afgestaan.
Geen wonder dus, dat deze beide dan ook vele doorwaadbare plaatsen had-
den. In verband met 's lands verdediging is hierop meermalen de aandacht ge-
vestigd, doch wegens de vele uiteenlopende belangen en het federale karakter
van het landsbestuur werd geen overeenstemming bereikt voor plannen tot
verbetering.
Onder degenen, die van de slechte toestand van de Rijn goed op de hoogte wa-
ren, bevond zich ook koning Lodewijk XIV van Frankrijk. In ons rampjaar
1672 kwam zijn leger, door een doorwaadbare plaats nabij Lobith ons land
binnen en kon vandaar zijn zegetocht, zonder noemenswaardige tegenstand,
voortzetten.
Nadat de moeilijkheden van 1672waren weggeëbt kwamen uiteraard de zwak-
ke plekken in de landsverdediging weer ter sprake. Voorgesteld werd, vanaf
Doornenburg aan de Waal tot aan de hoeve Candia, een eindweegs lager aan
de Rijn, een retranchement te bouwen, bestaande uit een gracht, ter weerszij-
den afgesloten van de Waal en de Rijn, en een borstwering, een ophoging dus,
aan de westzijde. Voor dit plan was wel belangstelling bij de provincies Over-
ijssel en Utrecht. Holland reageeerde minder enthousiast. In Gelderland ech-
ter verklaarden kwartieren van Nijmegen en van Tiel zich tegen dit plan, ter-
wijl Dordrecht zich vurig verzette. Deze steden vreesden - wat later ook in-
derdaad gebeurde - dat de voorgestelde gracht eens deel van het rivierstelsel
zou worden. Daarmee zouden een aantal, aan de waterdoorgang weerstand
biedende Rijnstrangen kortgesloten worden, zodat de Rijn dan meer water
zou ontvangen. Hun tegenstand berustte dan ook op vrees voor achteruitgang
van hun steden door afnemende scheepvaartmogelijkheden en toenemende
concurrentie van de Rijnsteden.
Ondanks deze tegenstand was het retranchement in 1705 een feit en stroomde
in 1708 het Rijnwater door de gracht! Dat is nu het Pannerdens Kanaal. Vaak
wordt gezegd, dat deze verbinding tot stand kwam op een wijze, die nu als een
buitenparlementaire actie zou worden aangeduid. In zijn elders genoemd boek
rekent v.d. Ven echter af met deze bewering.
Met de aanleg van het Bylands Kanaal in 1771 werden wederom. een aantal
bochten afgesneden, de doorstroming van het water bevorderd en verbetering
in de locale toestand gebracht. O.a. werd een zich noordwaarts uitbreidende
bocht, de tegenwoordige Oude Waal, afgesneden en daarmee een bedreiging
voor de reeds eerder verlegde Herwense Bandijk weggenomen. Overigens was
het dorp Herwen reeds weggespoeld en een eind noordwaarts verplaatst. Al-
dus werd ook een herhaling van dit gebeurde voorkomen.
Voor ons doel voert het te ver om alle maatregelen te noemen, die uiteindelijk
hebben geleid tot verbetering van de afvoer van de rivieren en het overstro-
mingsvrij maken van grote landsdelen. In dit verband kunnen voor de eigen
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regio nog worden genoemd de verlegging van de instroming van de IJssel in
1771. Ondanks een bedreiging door wegaanleg is het oude tracee nog goed in
het landschap te herkennen. Ook de bochtafsnijdingen bij Doetinchem en de
zeer recente bochtafsnijding bij Rheden behoren tot deze werken.

SYSTEMATISCHE INUNDATIE

Voor ons doel - het aanduiden van het systematische en structurele karakter
van de vele overstromingen in de Achterhoek - keren we weer terug naar het
gebied,,,,\aar de Rijn ons land binnenkomt en een aantal kilometers daar bene-
den. Wij hebben reeds opgemerkt, dat de politieke instemming met de daar
uitgevoerde werken niet bijzonder groot was. In een grensgebied is echter voor
vele zaken ook nog de instemming vanover de grens nodig. Voor het op diepte
houden van de rivier was het na aanleg van het Bylands Kanaal nodig, de bo-
venmond van de oude rivier af te sluiten. Duitsland kon daarmee echter alleen
instemmen als bij hoge rivierstanden een deel van het water zou worden afge-
leid om daarmee doorbraak van de bovenliggende dijken te voorkomen.
Daarom werd reeds in 1748 in een tractaat met Kleef en later in een overeen-
komst met Duitsland - o.a. in 1919 en 1922 - geregeld dat het over de oude
Rijnloop gelegde dijksgedeelte over een lengte van 580 m lager gehouden zou
worden. In laatst genoemde overeenkomst werd vastgelegd, dat dit gedeelte
zou beginnen over te lopen als de Rijn een stand van 15 m NAP zou over-
schrijden. In een vroegere overeenkomst was deze hoogte vastgesteld op 13,62
m. Dit verlaagde stuk werd de Spijkse Overlaat genoemd.
Door de hoge waterstand was bij werking van de Spijkse Overlaat meestal ook
de afvoer aan de benedenmond van het Oude Rijngebied gestremd. Als gevolg
daarvan stuwde dan het water op in een op een van de Oude Rijn strangen
uitmondend riviertje De Wilt, dat dan in zijn benedenloop in tegengestelde
richting stroomde, zelf gestremd werd in de waterafvoer en vervolgens het
land in de omgeving deed onderlopen. Dit water werd vervolgens om het hoog
gelegen deel van Montferland geleid, deels over Duits gebied, en vervolgens
langs het Waalse Water en de Oude IJssel naar de Gelderse IJssel afgevoerd.
Onder die omstandigheden had die rivier dan echter een hoge stand, zodat de
afvoer bij Doesburg gestremd was en met het gevolg dat een immense opper-
vlakte onder water kwam te staan.
De weg tussen Doesburg en Drempt liep meestal spoedig over en de inundaties
breidden zich verder noordwaarts uit.
Om het water weer op de rivier te brengen diende de Baakse Overlaat, maar
deze liet vaker het water van de rivier af stromen dan erop. Het liep vervolgens
over de weg Zutphen-Warnsveld. Onder daarvoor geschikte omstandigheden
werd dan een gedeelte via de Berkef op de IJssel teruggevoerd. Voor zover dit
niet gebeurde liep het verder noordwaarts, al naar omstandigheden vermeer-
derd of verminderd door de aan- of afvoer van enkele kleine watergangen.
Bij Deventer herhaalde zich hetzelfde als bij Zutphen: toename of afname van
het inundatiewater al naar gelang de omstandigheden en zo strekten de gevol-
gen van de werking van de Spijkse Overlaat zich uit tot zelfs in Salland.
In 1958 is de Spijkse overlaat opgeheven. Het betreffende dijkstuk kreeg de
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zelfde hoogte als de aansluitende dijksdelen.De beneden mond van het Oude
Rijngebied was toen ook afgedamd. Vanaf die tijd konden de waterstanden
in dat gebied - met in acht neming van de eisen die daarin voorkomende vele
en rijke natuurwaarden stellen - met behulp van bemalings- en inlaatwerken
worden geregeld.
Uit het voorgaande blijkt, dat de betekenis van de maatregelen voor de Ach-
terhoek als geheel veel groter is dan voor het Oude Rijngebied. Grote delen
waren voordien aan allerlei beperkingen onderhevig omdat met periodieke
wateroverlast moest worden gerekend. Zo hebben b.v. vele gemeenten wo-
ningbouw kunnen toepassen in gebieden die daarvoor voorheen niet geschikt
waren. Met de aanleg van wegen hoefde geen rekening meer te worden gehou-
den met wateroverlast. Ook op het wegenonderhoud is dit van toepassing ge-
weest en verkeersstremmingen als gevolg van hoog water behoren tot het ver-
leden. De agrarische sector, die vroeger veel voordeel van een overstroming
genoot, zodat de bijbehorende overlast gaarne werd aanvaard, kan door een
veranderde bedrijfsvoering daarmee niet meer overweg. Zij heeft dan ook veel
voordelen van de ingrepen in de waterhuishouding genoten.

NABESCHOUWINGEN

Met de overstromingen van 1926 als uitgangspunt hebben wij getracht het
historisch fenomeen: overstroming als gevolg van hoge rivierafvoeren, te be-
lichten. Deze overstromingen troffen vaak - even als die van 1926 - ook on-
ze omgeving. Een beperking van de aandacht tot de locale gebeurtenissen gaf
niet de gelegenheid een beeld te schetsen van het ingrijpende karakter van dit
verschijnsel en evenmin van de aard en de achtergronden ervan en van de ont-
wikkelingen, die tot verbetering leidden. Niettemin zijn de steeds wederkeren-
de overstromingen van grote historische betekenis geweest voor de betreffende
gebieden en hun economische en maatschappelijke ontwikkeling.
Karakteristiek voor de overstroming van 1926 is, dat zij de laatste is geweest,
die door hoge rivierafvoeren is veroorzaakt. Van een absolute zekerheid kan
uiteraard nimmer sprake zijn, maar met herhalingen wordt niet meer gere-
kend, omdat door allerlei maatregelen de rivierafvoeren zijn verbeterd.
De overstromingen hebben op verschillende plaatsen hun sporen in het land-
schap achtergelaten. Uit de tijd van de onbeteugelde rivieren stammen nog de
laagten, die bij stijgende of dalende waterstanden in de uiterwaarden zicht-
baar worden en die aangeven, dat daar eens de hoofdstroom of een ne-
venstroom heeft gelopen. Voor een niet onbelangrijk deel stammen zij uit de
tijd van voor de dijkenbouw . Dat wil dus zeggen, dat die riviervlechtingen zich
over een veel breder gebied uitstrekken. Binnen de dijken - dat is dus aan
de landzijde - zijn ze echter moeilijk te herkennen, of ze zijn door menselijk
ingrijpen verdwenen of onzichtbaar geworden. Door het watervrij' worden
kon b.v. woningbouw plaats vinden in het Arnhemse- en Velper Broek (de
wijken Presikhaaf en Velp-Zuid) en aan de oostzijde van Doesburg. Dergelij-
ke situaties zijn bij veel meer plaatsen te herkennen. Daarmee zijn de nuance-
verschillen in hoogteligging verdwenen of vervaagd.
Hier en daar vindt men kolken, welke door breuk of overstroming van de dijk
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zijn veroorzaakt. In het voorgaande hebben wij gezien, welke funeste gevol-
gen zo'n kolk in de nabijheid van een waterkerende dijk kan hebben. Dit heeft
ertoe geleid, dat men vele kolken uit veiligheidsoverwegingen heeft moeten
volspuiten. Voor een kenner zijn deze soms nog te herkennen als een laag ge-
deelte binnen of ook wel buiten de dijk. Ze laten zich dan echter gemakkelijk
verwarren met oude tichelgaten.
Als een dijk geen waterkerende functie meer heeft zijn die kolken dikwijls blij-
ven bestaan. Soms zijn zij verdwenen door wegenaanleg of woningbouw.
Waar ze nog wel aanwezig zijn heeft de natuur er zich meester van gemaakt
en er een fraai plekje van gevormd. Voor de liefhebber zijn er nog vele te vin-
den. Duidelijk, als de dijk er nog bij ligt, minder duidelijk, wanneer er alleen
maar een gat in het weiland is achter gebleven en de dijk is vergraven of ver-
legd. Zij noden en inspireren tot studie omtrent de tijd, waarin en de omstan-
digheden waaronder zij zijn ontstaan en de tragedie, die ermee gepaard is ge-
gaan.
Maar hoeveel mensen, die daar voorbij komen zullen b.v. in de waterpartijen
rondom de begraafplaats aan de Warnsveldseweg te Zutphen nog de stroom-
gaten herkennen, die door een breuk in of overlopen van de weg door het
overstromingswater zijn gevormd? En-wie ziet in de geul, aan de Oostkant van
de Enka-fabriek, tussen de Kleefse Waard en de Pley nog de in 1771 verlegde
IJssel?

ENKELE BEGRIPPEN

Binnen- en buitendijks
Wanneer men de ligging van een gebied t.o.v. de dijk wil aangeven spreekt
men van binnen- en buitendijks. De rivier - of eventueel de zee - bevindt
zich buitendijks. Het land dat door de dijk wordt beschermd ligt binnen'dijks.
Beneden en boven
De begrippen beneden en boven of benedenstrooms en bovenstrooms zeggen
iets over de richting, gezien van een bepaalde standplaats. Een plaats, die
stroomopwaarts is gelegen van het beschouwde punt, ligt daar boven. Een
punt in de andere richting ligt er beneden.

Debiet
Onder het debiet van een rivier verstaat men het afvoervolume. Men spreekt
derhalve van een groot debiet, een klein debiet, van een toenemend debiet of
een afnemend debiet enz.
Dijksbeloop
Met het dijksbeloop wordt de helling van de berm van de dijk bedoeld. Men
spreektb.v. van een dijksbeloop van 1 op 2 of van 1 op 3 en bedoelt daarmee
dat de helling ván de berm - de schuine zijde dus - een meter verticaal be-
draagt op twee, resp. drie meter horizontaal.
Links en rechts van de rivier
Men spreekt bij een rivier van een linker- en een rechter oever. Daartoe stelt
men zich op, kijkend in de richting waarin de rivier stroomt. Omdat een ka-
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naaI niet stroomt, zal men daar het onderscheid tussen de beide oevers ook
niet met links en rechts aangeven.
Onverdeelde Rijn
De onverdeelde Rijn is dat deel van de rivier, dat nog geen water aan de Waill
- en dus ook nog niet aan de IJssel - heeft afgestaan. Het is dus de Rijn
boven Pannerden.

BRONVERMELDING
Voor het samenstellen van de bijdragen over de overstromingen werd o.a. ge-
bruik gemaakt van:

Beekman A.A. "Nederland als Polderland"
Beekman A.A. "De wateren van Nederland", 's-Gravenhage, 1948
Van de Ven G.P. "Aan de wieg van Rijkswaterstaat. Wordingsgeschiede-
nis van het Pannerdens Kanaal", Zutphen 1976
Een rapport van Rijkswaterstaat over de overstromingen van 1926

- Verschillende in 1925 en 1926 uitgegeven kranten, aanwezig in de archie-
ven van de gemeenten Arnhem en Rheden.

Het verhaal over de Watersnood zoals in dit nummer afgedrukt is de redaktie
aangereikt door het lid J. Baltjes die voor dit onderwerp persoonlijke be-
langstelling heeft en reeds vele gegevens had verzameld. Omdat het dit jaar
zestig jaar geleden is dat deze overstromingen plaatsvonden meende de redak-
tie deze gegevens tot een artikel te moeten verwerken.
Wij nemen aan dat er onder onze leden meerderen zijn die ook over enig on-
derwerp gegevens hebben verzameld. Is dit het geval en heeft het betrekking
op de locale C.q. regionale geschiedenis dan wil de redaktie hiervan graag ken-
nis nemen zodat mogelijk tot publicatie kan worden overgegaan.
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De heer E.R. Borggreve
Mevr. M.J. Gunning-Fontein
De heer T.J. Koek
De heer P. Langedijk
De heer P .M.A. Pot
De heer W. Schennink
De heer C.J. Schuur
Mevr. D.M. van Wollingen-Billum
De heer ir. J. Zandbergen

Velp
Velp
Rheden
Velp
Dieren
Rozendaal
Velp
Velp
Arnhem

NIEUWE LEDEN

EXCURSIE

De leden worden attent gemaakt op de excursie naar Zaltbommel op 30 au-
gustus 1986. Nadere mededelingen volgen.
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