HOOG WATER IN 's-HERTOGENBOSCH

Bij het onderzoek naar "150 jaar circus in 's-Hertogenbosch"
stuitte ik in de bibliotheek van de Katholieke Universiteit
Brabant op een aantal gegevens inzake de verschillende
watersnoodrampen welke onze stad getroffen hebben. De meeste
gegevens zijn verzameld uit kranteleggers van de "Provinciale
Noord-Brabantsche en 's-Hertogenbossche
Courant", waarbij dus rekening moet worden gehouden dat alles
wat geschreven staat gekleurd is door de mening van de
betreffende kranteverslaggever.

Nu dit jaar de Monumentendag in 's-Hertogenbosch in het teken
staat van WATER, heb ik gemeend deze verzamelde notities te
bundelen tot een boekje.

's-Hertogenbosch, augustus 1994
Henk Bruggeman
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DE DIJKEN

Er moet een tijd geweest zijn, dat de rivieren in ons land hun eigen weg konden zoeken omdat
zij niet gehinderd werden door dijken. Maar dat moet bijzonder lang geleden zijn.
De vroegste bewoners in onze gebieden van Maas en Waal zijn al begonnen met het aanleggen
van dijken en dammen. Een kunst, zo veronderstelt men, welke zij afgekeken hebben van de
Romeinen.
Iedere bezitter van een eigendom wierp rond zijn bezitting kaden of lage dijken op. Soms
werkten een aantal bewoners samen bij het opwerpen van een dijk; daardoor ontstonden er
afgescheiden polders.
Van enige algemene bedijking is pas sprake in het begin van de 14e eeuw, toen ontstonden er
ook dijkverenigingen.
Door de aanwezige slib in het rivierwater werd wèl de rivierbedding verhoogd in de loop van de
jaren, maar het land en dikwijls ook de dijken bleven op dezelfde hoogte. De rivier werd in een te- nauwe bedding opgesloten. Met geen mogelijkheid kon deze het water in een zeer natte
periode (regen / dooi) verwerken. Daardoor ontstonden overstromingen in het riviergebied,
vooral ook doordat men de dijken niet altijd op de juiste hoogte en sterkte bracht.
Een lange rij overstromingen heeft de Maas in onze contreien veroorzaakt.
Ook onze stad kreeg haar deel daarvan mee. De oudste bekende watersnoodramp is die van
Palmzondag 10 april 1446.
En daarna volgt nog een lange rij:
1529 - 1531 - 1552 - 1571 - 1573 - 1595 - 1598 - 1622 - 1651 1658 - 1694 - 1704 - 1726 - 1740 - 1749 - 1751 - 1757 - etc.

In de Katholieke Illustratie van 1870 las ik een verslag over de watersnoodramp van dat jaar, het
artikel eindigde met :

Gelukkiger en gezonder ware het voor de ingezetenen van de stad
's-Hertogenbosch indien men door watervrijmaking der stad van al de ellende
verlost was.
De schade en de ellende die door deze overstromingen teweeg wordt gebracht,
doet den Bosschenaar het water als zijn ergste vijand zien.
Het is een vijand welke behalve door onmiddellijk gebrek en gevaar ook veelal
verderfelijke ziektes en grote sterfte tot nasleep heeft.
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HOOG WATER IN 's-HERTOGENBOSCH IN HET JAAR 1740

Hoewel men in onze stad het een en ander gewend was op het gebied van overstromingen moet
het jaar 1740 toch een regelrechte ramp zijn geweest. Niet alleen vanwege de hoogte welke het
water bereikte of de tijdsduur dat de stad overstroomd was, maar veeleer om het feit dat deze
overstroming onverwachts kwam. Men had er eigenlijk geen rekening mee gehouden dat hij
zo'n omvang zou nemen.
Waarom men er niet op gerekend had dat de stad weleens getroffen kon worden door een
watersnood van een dergelijke omvang wordt niet beschreven in de boeken van de
stadsregering. Wél wordt uitdrukkelijk en bij herhaling vermeld dat het water in onze stad in de
nacht van 28 op 29 december tot zeer grote hoogte geklommen was. In de genoemde nacht staat
het water dan slechts 4 duimen lager als op 3 maart van het jaar 1658.
Alle straten in de stad staan blank, met uitzondering van de Markt, Hooge Steenweg,
Karrestraat, Verwerstraat en een gedeelte van de Hinthamerstraten.
De heren Jeremias Storm van 's-Gravenzande en Mr. Jan Hendrik van Heurn (van de
stadsregering) nemen onmiddelijk alle maatregelen welke zij als bestuurders van de stad nodig
achtten voor het wel en wee van de bevolking.
In een uitvoerige beschrijving vermeldden zij al wat is voorgevallen en laten zij een groot aantal
personen en zaken aan ons voorbijgaan. We nemen een aantal van deze onder de loupe.
Enige hoeken van het Zinnelooshuys waar de krankzinnigen verblijven zijn ondergelopen, waardoor het onmogelijk is om deze mensen hier langer te huisvesten. Het
bestuur verzoekt om toestemming van het stadsbestuur om 5 tot 6 van deze personen
over te mogen brengen naar de Gevangenpoort om ze daar te laten logeren.
De politie-rentmeester wordt verplicht om aan de Bossche bakkers welke nog kunnen
beschikken over hun oven, doordat hun bakkerij niet ondergelopen is, zo'n hoeveelheid
rogge af te leveren uit de stadsvoorraad, dat zij ruim voldoende hebben om hun bakkerij
aan de gang te houden. De prijs van deze rogge wordt bepaald op "22 gulden de
mudde".
Ook de regenten van het Groot-Gasthuis melden zich met de mededeling, dat dit gebouw
voor een deel onder water staat, zodat de zieken niet langer hierin geborgen kunnen
blijven.
In overleg met de schepenen wordt besloten:
de zieken behorende tot het militaire Garnizoen over te brengen naar de
Fransche Kercke of Capelle.
de zieken behorende tot de Burgerij van 's-Hertogenbosch en de omliggende
dorpen onder te brengen in de leegstaande huizen aan de Lombard in de
Verwerstraat. De eigenaar van deze panden is verplicht aan dit verzoek gevolg
te geven.
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Bij de bakkers Heinen en Bolsius op de Markt en Van Doorn in de Verwerstraat heeft
men nog capaciteit over om brood te bakken.
Na overleg met het Bakkersgilde wordt besloten dat, voor rekening van de stad, deze
overcapaciteit wordt benut. De politie-rentmeester zal deze ovens van brand voorzien
alsmede van granen uit de stadsvoorraad. Het gebakken brood moet door de bakkers op
het stadhuis bezorgd worden en wordt daar opgeslagen. De Kamerbewaarder Ghisen is
verantwoordelijk voor de notities van de ontvangen, en eventueel te verdelen, broden
alsmede voor de uit te geven hoeveelheid rogge.
De Blokmeesters worden gemachtigd om alle leegstaande woningen te vorderen voor de
getroffenen van de watersnood welke niet langer in hun huizen kunnen verblijven. Ook
de kamers van de Schutters en de Rotsgesellen kunnen zonodig gevorderd worden. Ook
alle ledige schuiten mogen zij opeisen voor het ophalen van de slachtoffers welke door
het hoge water in nood verkeren.
Kerstmis 1740 zou er een worden zonder kerkgang.
De meeste kerken zijn onbereikbaar geworden door het hoge water, terwijl er ín de kerken ook
veel water staat. In overleg met de Predikanten wordt besloten op eerste en tweede Kerstdag
geen kerkdiensten te houden.
Voor de meeste Bosschenaren zou het ook een zeer natte en zeer koude kerstmis worden, want
door de onverwachte overstroming was in de meeste gezinnen de stookvoorraad verloren
gegaan. De stadsregering besloot tot leniging van deze ellende door op eerste Kerstdag vier
karren geladen met turf de wijken in te sturen om daar naar behoefte één of meer zakken door
de turfdragers uit te laten reiken, tegen betaling van 12 stuivers en 4 penningen de zak.
Was het ontbreken van wind rond deze dagen een zeker winstpunt, omdat daardoor de dijken
door het opgestuwde water niet beschadigd werden, een nadeel was dat de molens stil stonden
en het rogge niet gemalen kon worden.
Gelukkig echter, zo schreef het stadsbestuur in zijn verslag, bezit het stadsmagazijn over een
grote voorraad boekwijt waarvan eventueel gruttersmeel te maken is. Zo nodig zou men dan de
grutmolen ombouwen tot een molen op paardekracht waardoor men toch in staat was redelijke
hoeveelheden rogge te breken. Een vereiste was dan wél, dat de stenen van de grutmolen
aangescherpt moesten worden.
De Groote Kerk (de Sint Jan) is er slecht aan toe, constateert de Predikant van deze kerk. Door
het vele water dat langdurig in de Kerk heeft gestaan, zijn de grafstenen als het ware opgetild
en is het zand daaronder weggespoeld. Nu het water weer zeer langzaam de kerk uitstroomt
storten vele graven in. De vloer van het Choor (omgang) aan de zuid- en noordkant is alleen
met groot gevaar te betreden. De koster van de kerk met een aantal van zijn assistenten zal deze
vloer met de meeste spoed beleggen met houten vlonders, zodat de kerkdiensten weer spoedig
hervat kunnen worden.

Wanneer de straten in onze stad eindelijk droog zijn gevallen, hervat het gewone leven weer
langzaam zijn normale gang.
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HOOG WATER IN 's-HERTOGENBOSCH IN HET JAAR 1757

Aan de overstroming van 1757 gaat een ander verhaal aan vooraf.
Een gezegde is "Een Bosschenaar weet het altijd beter".
In 1740 was er weer eens een overstroming welke een aantal straten van Den Bosch onder water
zette.
"Deskundige Bosschenaren" hadden via allerlei berekeningen en de stand van de maan en
sterren geconcludeerd dat het onmogelijk zou zijn, dat het waterpeil in onze stad bij volgende
overstromingen ooit hoger zou kunnen komen. Via tekens op de muren werd de stand van het
water anno 1740 aangegeven.
Ging men nu verbouwen of een nieuw huis bouwen, dan was het zaak de vloer boven het
aangegeven peil uit te laten komen. Dan was men bij welke overstroming dan ook van alle
ellende verlost.
Helaas ! Helaas velen in Den Bosch kwamen bedrogen uit in 1757.
Het waterpeil steeg en steeg.
Op sommige plaatsen kwam het wel 9 duim hoger als in 1740.
Begrijpelijk dat er dan ook duidelijk gesproken wordt over zeer veel schade aan koopmansgoederen in de pakhuizen en de kelders, maar ook in publieke gebouwen en huizen van
particulieren. Men had er gewoon niet op gerekend. Het beruchte drijfijs vernielde alle bruggen
in de Vughtse- en Hinthamersteenweg. Ook de schade aan de fortificatiewerken was aanzienlijk.
Begin december 1756 begon het te vriezen; negen weken lang waren de rivieren bevroren. Toen
viel de dooi in.
In de nacht van 10 op 11 februari 1757 was de toestand in 's-Hertogenbosch zeer kritiek.
Ook voor het fort St. Antonie, net even buiten de Vughterpoort, was de toestand kritiek door het
kruiend ijs voor het fort. Met de grootste moeite slaagde men er in de bezetting, welke bestond
uit zo'n 15 mensen, te redden.
De meeste bakovens in de stad waren door het hoge water onbruikbaar, alleen die op het hogere
gedeelte (markt) waren nog bruikbaar. Door de Heeren Schepenen werd daarom bevolen, dat
deze ovens dag en nacht brood moesten bakken. Ook de koekoven op de markt was verplicht
brood te bakken. De Blokmeesters zorgden voor de bedeling; er waren weinig steden in dit
gewest waar zo goed voor de ongelukkige bevolking werd gezorgd als juist in onze stad.
Een van de mensen belast met de organisatie was:
Jacob Pierlinck,
Kapitein Luitenant der Verenigde Nederlanden
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HOOG WATER IN 's-HERTOGENBOSCH IN HET JAAR 1781

30 januari 1781
In het Schepenboek van de stad 's-Hertogenbosch vinden we de korte maar
veelzeggende mededeling:
verscheidene straten staan onder water
Deze mededeling wordt onmiddelijk gevolgd door een brief afkomstig van Majoor Thomson
van het Kommandement van het Garnizoen te 's-Hertogenbosch. Hij verzoekt het stadsbestuur
voor de militie in de barakken op het St. Jacobskerkhof, Tolbrugstraat en de Mortel
onmiddellijk de benodigde karren en schuiten beschikbaar te stellen ten behoeve van zowel de
proviand als van de wachteenheden.
Kennelijk worden de barakken van de Berewoutskazerne niet bevolkt door de militairen, het
stadsbestuur bepaalt namelijk:
dat de ledige blokken van de Baracken in de Berenwout gebruikt zullen worden, door
die ongelukkigen wier woningen geheel onder water staan.
Problemen ook voor de brandwachten.
De meeste huisjes waar de brandspuiten geborgen staan zijn ondergelopen. De schepenen
bepalen nu:
dat de brandspuiten van de St. Jorisstraat en die van Achter het Stadhuis overgebracht
zullen worden naar de voorzaal van het stadhuis. De beide brandspuiten zullen bewaakt
worden door één militair.

31 januari 1781
De drie toegangen naar de Groote Kerk aan de zijde van het Begijnhof zijn niet meer
bruikbaar. Om deze reden zal er hedenavond geen godsdienst worden gehouden en derhalve
zullen er ook geen klokken worden geluid.
Op de bakkers wordt een dringend beroep gedaan om in de ovens, welke nog bruikbaar zijn, zo
veel mogelijk brood te bakken "als doende is".
Aan architect Verhellouw is gelast (nu het water tekenen gaat vertonen tot val) na te gaan tot
wat voor hoogte het water is opgeklommen. Dit om, na gedaan rapport, een teken te stellen op
de steen achter het stadhuis waar reeds eerdere tekens staan.
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Ook toen waren de posterijen er op gebrand om, ondanks alle moeilijkheden, de brieven op tijd
te bezorgen. De "kommies van het Generaal Post Komptoir" beklaagt zich bij de Heeren
Schepenen van de stad 's-Hertogenbosch dat het overbrengen van den Hollandsche post te veel
tijd in beslag neemt. Dit is te wijten aan het feit dat er te weinig schuiten beschikbaar zijn voor
het overzetten van de goederen, nu de wegen en dijken niet begaanbaar zijn. Hij verzoekt
dringend extra schuiten beschikbaar te stellen gedurende de tijd van extreem hoge waterstanden.
Zijn verzoek wordt ingewilligd.

13 februari 1781
De schepenen van de stad moeten ook nog wat problemen oplossen omtrent het gebruik van de
aanwezige kerken in 's-Hertogenbosch.
De Kruiskerk is als gevolg van de hoge waterstand ernstig beschadigd en moet eerst hersteld
worden voordat ze weer gebruikt kan worden.
De Geertrude Kerk wordt door de schepenen toegewezen aan de Neder-Duitse Kerkgemeenschap.
Ze zitten nu alleen nog met het regiment Zwitsers dat in het garnizoen gelegen is en die ook
ergens hun godsdienst willen belijden. Er is weliswaar nog één kerk beschikbaar, namelijk de
Waalsche Kerk. Maar in deze kerk staan al een aantal bijeenkomsten op de agenda voor de vaste
gebruikers van deze kerk.
Het stadsbestuur velt dan ook een salomonsoordeel tussen de Waalsche Gemeenschap en de
Zwitserse militairen, welke beiden op hetzelfde tijdstip een godsdienst-oefening willen houden:
Waalsche Gemeenschap: een half uur eerder beginnen
Zwiters garnizoen: een half uur later beginnen
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DE JAREN TUSSEN 1800 EN 1850

Deze periode is ondermeer van belang geweest voor het verzamelen van de gegevens omtrent
de waterstanden rondom de stad. Ook na de hier genoemde periode bleef men deze standen
verzamelen. Men had ze nodig voor het maken van berekeningen omtrent de vereiste hoogte
van de schotbalken, riool-uitlaten e.d., voor het watervrijmaken en
-houden van de stad.
Aan de hand van deze verzamelde waterstanden werden er rapporten samengesteld die,
vergezeld van adviezen en berekeningen, aangeboden werden aan het stadsbestuur.
Enkele gegevens uit deze rapporten:
Men maakte duidelijk onderscheid tussen een aantal perioden:
a.

Vóór dat de Baardwijksche Overlaat in werking trad.
Dat was ondermeer in 1757, het peil was toen 6,89 meter plus A.P.

b.

De periode dat de Baardwijkse Overlaat in werking was.
Dat was ondermeer in 1799, het peil was toen 6,79 meter plus A.P.

c.

De periode ná de verruiming van de Baardwijkse Overlaat in 1827.
Dat was in 1834, het peil was toen 6,15 meter plus A.P.
Dat was in 1840, het peil was toen 6,00 meter plus A.P.
Dat was in 1850, het peil was toen 6,31 meter plus A.P.

De hoogste stand van het water in de stad werd bereikt in:
1855

Gedurende een dag was het peil 6,26 plus A.P.

De langste hoogste standen van het water in de stad werden bereikt in:
1861
1867

Gedurende 21 dagen was het peil 5,00-5,95 meter plus A.P.
Gedurende 23 dagen was het peil 5,00-5,75 meter plus A.P.

De kortste hoogste waterstand in de stad werd bereikt in:
1869

Gedurende 4 dagen was het peil 5,00 meter plus A.P.
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De berichtgeving over de watersnoodrampen welke onze stad in die periode te verduren kreeg is
zeer minimaal. We moeten er weliswaar aan toevoegen dat in de eerste jaren van het genoemde
tijdvak de kranten maar tweemaal in de week verschenen (dinsdags en vrijdags), terwijl de
omvang van het blad zeer beperkt was. Een enkele regel werd er aan gewijd.
december 1806
Het water heeft een zeer hoge stand bereikt, waardoor de laag gelegen straten en kaden onder
water staan.
28 october 1824
Het is de ganse dag al stormachtig weer met zware regenval.
Tegen de avond verslechtert het weer, de regenbuien worden vergezeld van hagel, bliksem en
donderslagen.
9 november 1824
Binnen zeer korte tijd is het water tot een buitengewone hoogte gestegen. De landerijen rond de
stad zijn in een barre zee herschapen.
De wateroverlast in de stad valt tot op heden mee. Waarschijnlijk is dit te danken aan het
doorbreken van de dijk rond de polder van Empel.
12 november 1824
Het water in de stad stijgt nu sneller. Indien de verschrikkelijke storm aan blijft houden, zullen
grote delen van de stad gevaar lopen.
19 november 1824
De meeste kelders zijn al ondergelopen.
Voor onze bevolking is dit een zeer grote strop; de hier opgeslagen wintervoorraad van turf,
hout, aardappelen en verdere etenswaren is grotendeels verloren gegaan.
23 november 1824
Het water dringt nu ook de huizen binnen. Alleen de Markt, Hooge Steenweg, Hinthamer-,
Kerk- en Karrestraat zijn nog watervrij. Alle andere straten zijn overstroomd.
3 december 1824
Het water is niet meer gewassen. De berichten uit Keulen, Arnhem en Nijmegen zijn zeer
gunstig, zodat ook wij op val van het water mogen hopen.
17 december 1824
Er is door de Bosschenaren te vroeg gejuicht.
Storm en zware regenval doen het water weer stijgen, zelfs nog hoger dan in de afgelopen
periode.
14 januari 1825
Pas nu is het water in onze stad zeer langzaam vallende.
Het blijft sukkelen dit jaar met de wateroverlast in onze stad.
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maart 1825
De storm welke al verscheidene dagen over onze stad buldert, stuwt het water tot een hoogte,
welke voor deze tijd van het jaar abnormaal is.
november 1825
Als gevolg van zware zuid-wester stormen stijgt het water in de omgeving van onze stad zeer
snel.
20 december 1833
De aanhoudende stormen hebben het water aanmerkelijk doen stijgen. De Engelense polders
zijn ondergelopen; de Orthensedijk is bezweken. Alle landerijen rond de stad staan onder
water.
31 december 1834
De nieuwe stoomboot "de Stad Rotterdam" heeft gisteren een tocht over het Bossche Veld
gedaan teneinde bij het huisje "ten Halve" in het dorp Vught enkele hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de Bisschop, op te halen omdat zij de stad niet meer per schuitje konden
bereiken.
Vrijwel alle bruggen zijn door de golfslag vernield of weggespoeld.
27 januari 1840
Stormen vergezeld van zware donder en bliksemslagen hebben het water zo gestuwd, dat onze
stad overstroomd is.
januari 1841
Er wordt melding gemaakt van een zeer strenge winter, welke reeds vanaf 26 januari duurt.
februari 1850
Het water is wassende, zeer sterk zelfs.
De artilleristen zijn op hun posten om waarschuwingsschoten te lossen bij dijkdoorbraken.
4 februari 1850
De stad staat sinds hedennacht onder water.
8 februari 1850
Het water staat 3 tot 4 voet hoog in de stad.
Gezien de vele goederen welke in het water liggen en door de wind tegen de stadswallen
worden gedreven, vrezen wij dat er elders vele huizen zijn vernield.
Er is echter geen communicatie mogelijk met de ommelanden.
12 februari 1850
Er kunnen geen rijtuigen meer de poorten van de stad verlaten.
De armoede en de nood onder de behoeftigen is tot zeer hoog gestegen. Er zijn door de
stadsregering algemene schuiten ingezet om armen en de hunnen kosteloos naar elke woning in
de stad te vervoeren.
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93 Orthenaren zijn kosteloos door de stad opgehaald en ondergebracht in de Barbara kazerne.
De landsregering heeft bepaald dat op 25 - 26 - 27 februari een collecte wordt gehouden aan
alle huizen in het hele Rijk.
1851
Ook in dit jaar doen water en stormen keer op keer een aanval op de stad. Ondanks de
onvermijdelijke wateroverlast weet men de moeilijkheden de baas te blijven.
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HOOG WATER IN 's-HERTOGENBOSCH IN HET JAAR 1855

De eerste dag van het jaar 1855 zet slecht in voor de bewoners van 's-Hertogenbosch.
Alarmerende berichten over de zeer hoge waterstand van de rivieren, niet alleen in ons eigen
land maar ook in België, Duitsland en Frankrijk.
De winter is niet alleen erg vroeg begonnen (november 1854) maar was al meteen ook zeer
streng. Onder de Bosschenaren, en dan met name de arbeidersklasse, heeft hij al veel
slachtoffers gemaakt. Tussen 1 januari 1855 en 10 februari van datzelfde jaar zijn als gevolg van
deze extreem koude winter al 103 stadgenoten overleden. Dat is ongeveer de helft meer als
normaal en dat op een bevolking van 21.000 zielen.
Terecht constateert de verslaggever dat er door vele Bosschenaren bittere armoede, koude en
ellende wordt geleden.
4 maart 1855
Het water is tot een schrikbarende hoogte gestegen.
Deze stijging wordt veroorzaakt door de aanwezige ijsdammen in de rivieren waardoor de loop
van de Maas en Waal ernstig gestremd wordt. Het water is over de dijken geslagen, waardoor
het dorp Alem geheel onder water is komen te staan.
Tot overmaat van ramp is nu ook een gat in de dijk bij Alem ontstaan van ruim 120 ellen lang.
Het water stort zich nu in de Brabantse benedenpolders. Werd dit water van Maas en Waal nog
enigszins tegengehouden door de Bennendijk; op 5 maart was het zo hoog gestegen dat het over
de Orthense en Gerwense dijken begon te lopen.
De bewoners met hun vee hebben zich op de Orthense-schans en in de stad 's-Hertogenbosch in
veiligheid moeten stellen.
Het grootste gedeelte van de stad 's-Hertogenbosch staat reeds onder water. In de
achterbuurten, waar het er zeer ellendig uitziet, worden zoveel mogelijk levensmiddelen
gebracht. Vele van deze mensen kunnen zich door ziekte en/of ouderdom in het geheel niet
buitenshuis begeven en bevinden zich op zolders waar zij naartoe gevlucht zijn. Maar ook door
gebrek aan inkomsten zijn velen niet in staat de (dure) levensmiddelen te kopen.
Ook naar het gehucht Orthen zijn vanuit de stad levensmiddelen gebracht.
6 maart 1855
De dijk bij Orthen is doorgebroken.
Ook de Hennensdijk tussen Gerwen en Rosmalen is bezweken onder de druk van het
watergeweld. Het water stroomt nu met een verval van een Nederlandsche El stadswaarts. De
gehele stad staat nu (met uitzondering van de Markt en de Hooge Steenweg) onder water.
In de Steenweg naar Vught bij Fort Isabella is een gat geslagen. Wanneer men staande bij Fort
Isabella kijkt in de richting Eindhoven is het tot aan deze plaats één kolkende watermassa. Ook
de weg naar Hintham is overstroomd.
Alleen de weg van en naar Hedel is nog bruikbaar voor het verkeer.

Aan zijn verslag voegt deze reporter nog de volgende klaagzang en bede toe:
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Wanneer zal de landsregering balsem in deze diepe wonden strooien ?
Dan pas zal het zijn, als het lang geleden aangevraagde uitwateringskanaal van
Grave naar de Amer er eindelijk zal komen.
Maar voor nu: God beware ons voor de wind, want anders is geheel Orthen en
Gerwen verloren.
7 maart 1855
De gemeenteraad - hedenmiddag in spoedzitting bijeen - heeft besloten de Burgemeester en de
Wethouders te machtigen al dat gene te doen wat in hun vermogen ligt om de nood onder de
burgers in onze stad te lenigen. In overleg met de Militaire Vestingscommandant is besloten dat
de behoeftigen (zowel vluchtelingen als Bosschenaren) zo nodig opgenomen kunnen worden in
de Berewouts kazerne om ze daar te voeden en te verplegen.
8 maart 1855
Nu gelukkig een goed bericht.
Het waterpeil is de laatste 24 uren met 20 dm. gevallen.
Dit is het gevolg van het in beweging zetten van de ijsdam.
12 maart 1855
Het water is nu zover gedaald in onze stad, dat de meeste straten weer watervrij zijn.
De bewoners van Gerwen en Orthen kunnen naar hun legersteden terug keren, hetgeen helaas
nog niet gezegd kan worden voor de bewoners van de overige dorpen in Brabant.
Zij zouden nog geduld moeten hebben tot eind april.
Bij de overstroming in 1855 waren 22.600 bunders grond onder water gelopen. De schade aan
militaire werken in het garnizoen 's-Hertogenbosch bedroeg 32.000 gulden.
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DE OVERLATEN

De verslaggever van de Katholieke Illustratie probeert in de uitgave van het jaar 1880 aan zijn
lezers enig inzicht te geven omtrent het principe van een "Overlaat".
Hij neemt als voorbeeld "de Beersche Overlaat". (Deze is zeer oud, vermoedelijk eind 12e
eeuw. Is regelmatig aangepast aan de gewijzigde inzichten)
Overal langs de Maasboorden zijn hoge dijken opgeworpen. Er zijn echter twee uitzonderingen
en wel tussen Katwijk en Cuyk en aan de Lindensche Sluis. Deze twee dijkvakken (samen
ongeveer 3300 meter lang) zijn aanmerkelijk lager dan het overige gedeelte van de dijk en
worden dan ook aangeduid met het woord "bekading".
Het principe is nu, dat als de rivier de Maas een bepaalde waterstand heeft (in 1880 was dat
10,19 meter boven A.P. op de peilschaal te Grave) deze gelijk staat met de kruin van de
genoemde bekading, en dat in geval van nog meer wassend water dit zich hier overheen stort in
de achterliggende polders. In zo'n geval is de Beersche Maas geboren.
De nieuwe rivier gaat vanaf het dorpje Beers, waaraan zij haar naam ontleent, stroomafwaarts
door de polders van de Maasdorpen naar de polders Empel en Meerwijk en Van der Eigen en
van daar naar de rivier de Dieze, via de sluizen en de overlaten in de rechter Diezedijk.
Wanneer nu de Maas beneden St. Andries geen hoge waterstand heeft, dan stroomt het water
van de Beersche Maas door de Dieze en ontlast zich door bij Crevecoeur weer in de Maas te
stromen.
Gewoonlijk echter is de rivierstand aan de Maaszijde van Crevecoeur te hoog, in zo'n geval
stroomt het water van de Beersche Maas aan de linker zijde van de Diezedijk naar het Bossche
veld. Het ondergelopen Bossche veld ontlast zich van het water hetzij via de Bokhovensche
overlaat naar de Maas hetzij langs de binnenbedijking van het Land van Heusden en Altena,
langs de Hei en Drunensche Dijk naar de Baardwijksche overlaat.
De genoemde Baardwijksche overlaat begint te werken zodra de peilschaal te 's-Hertogenbosch
4,50 meter boven A.P. staat. Hij voert het water naar de Langstraatsche buitenvelden en langs
het oude Maasje naar de Amer en het Hollands Diep.
Zodra de Beersche Maas in werking wordt gesteld wordt er in Grave een kanonschot gelost
teneinde de bewoners van de betreffende polders, welke overstroomd zullen worden, te
waarschuwen. Men spreekt dan van "de Maas is om".
In eerste instantie doet het vreemd aan, dat men moedwillig polders onder water zet. Men
bedenke echter, dat men probeert een dijkbreuk te voorkomen. Niet alleen zou bij een dijkbreuk
deze polders toch onder water gelopen zijn, maar door deze methode worden eventuele
ongelukken, welke zich voor zouden doen bij dijkdoorbraken, voorkomen. De bewoners in deze
polders worden door de waarschuwings-stations goed op de hoogte gehouden van de stand der
zaken op de peilschalen.
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HOOG WATER IN 's-HERTOGENBOSCH IN HET JAAR 1860

5 januari 1860
Het plaatselijk dagblad van 's-Hertogenbosch meldt: dat de rivier de Maas in België bijna
overal buiten haar oevers is getreden. Ook de omstreken van Maastricht zijn overstroomd.
Ook rond onze stad blijft het water van de Maas, Aa en Dommel wassende.
Hoewel de meeste wegen nog goed begaanbaar zijn is dit niet het geval in de richting
Langstraat. De weg tussen Den Bosch en Deuteren staat geheel onder water, tussen Deuteren
en Vlijmen worden de verbindingen met vaartuigen onderhouden.
27 februari 1860
Er heeft een verschrikkelijke storm gewoed, welke deed denken aan een orkaan. In de stad is als
gevolg hiervan zeer veel schade ontstaan. Straten liggen bezaaid met dakpannen, vele
schoorstenen zijn omgewaaid, een groot aantal gaslantaarns zijn beschadigd, lood en zink van
platte gevels losgescheurd. Zelfs het lood onder de haan op de toren van de Nederduitsche
Hervormde Kerk is gelicht.
8 maart 1860
In een officiële mededeling van de op deze datum verschenen krant maakt de Burgemeester van
's-Hertogenbosch bekend dat vanaf heden geschikte schuiten en schippers aanwezig zijn tot het
overbrengen van passagiers en goederen in de richting Vlijmen en verdere dorpen. De prijs
bedraagt 20 cent per persoon.
Mochten de ingezetenen van de stad menen, dat het zo welletjes is geweest met de overlast, dan
zal blijken dat zij zich lelijk hebben vergist.
Al vroeg in het najaar van 1860 stijgt het water door overvloedige regenval tot een hoogte,
welke voor die tijd van het jaar zeldzaam is. Of door het slechte onderhoud aan militaire
gebouwen en vestingen, of de dijk had veel geleden van de voorjaarsstormen, maar in de tweede
helft van October 1860 verschijnen de eerste berichten over de gevolgen van het hoge water in
de plaatselijke pers.
22 october 1860
De ringdijk aan de brug behorende tot het fort Isabella gelegen aan de Vughtschen Steenweg is
doorgebroken. Dankzij de doeltreffende maatregelen en de ijver van de Genie-eenheid is men
er, na veel inspanning, er toch in geslaagd de brug te behouden. Het dagelijks bestuur van de
Stad, met de Burgemeester aan het hoofd, was ter plaatse aanwezig om het werkvolk en de
manschappen van de Genie aan te moedigen.
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HOOG WATER IN 's-HERTOGENBOSCH IN HET JAAR 1861

8 januari 1861
Het nieuwe jaar begint slecht voor de Bosschenaren.
Het water stijgt op onrustbarende wijze.
De polders van het Boschveld en May zijn ondergelopen. Hetzelfde moet gezegd worden van de
polders van Empel en Meerwijk
In de stad is de toestand verre van rooskleurig. De havenkade en de laaggelegen straten zijn
ondergelopen. Iedereen is in de weer om uit de kelders en de benedenhuizen de aanwezige
goederen naar boven te brengen.
Als de ijsdammen (welke de loop van de Maas versperren) niet worden opgeruimd, dan zullen
ook de hoger gelegen straten en de daaraan staande huizen onderlopen.
Ook koestert men dan vrees voor de schade welke zal ontstaan aan het fort. St. Antonie buiten
de Vughterpoort.
Op dit moment wordt het fort door de Genie-troepen tegen het aanstormende water versterkt.
Gisteren is ook de Steenweg buiten de Hinthamerpoort overstroomd. Het peil van het water
daar is zodanig, dat de ingezetenen der gemeente Rosmalen en het gehucht Hintham in nood
verkeren.
De diligence met bestemming Utrecht is hedenmorgen teruggekeerd, toen duidelijk werd dat
voortzetting van de reis niet verantwoord was, omdat de wegen in de Bommelerwaard ook
ondergelopen waren.
11 januari 1861
Een inderhaast gevormd comité doet op deze dag via de krant een oproep voor inzameling van
giften ten behoeve van de slachtoffers in de Bommelerwaard.
Bij de Burgemeester van onze stad is bericht binnengekomen, dat in Hedel 1400 en in
Ammerzoden en Well 2000 mensen kampen met voedselproblemen, daar er niet gekookt of
gebakken kan worden. Naar aanleiding hiervan heeft de stadsregering onmiddellijk opdracht
gegeven 2 volle karren met brood in gereedheid te brengen voor de bevolking aldaar.
In de stad zelve zijn verschillende gebouwen aangewezen als opvang voor eventuele
vluchtelingen. (Boterhal - oude Marechaussee kazerne)
Waarschijnlijk zullen er meer gebouwen aangewezen moeten worden voor de opvang. In Empel
loopt sinds vanmiddag het water over de dijk en groepen vluchtelingen zouden onderweg zijn
naar Den Bosch.
Ook de Orthenaren zijn op de vlucht voor het water en vragen om huisvesting voor mensen, en
stalling voor paarden en beesten.
Alle lage gedeelten van de stad staan nu, aan het einde van de middag, blank.
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12 januari 1861
Volgens een zojuist ontvangen bericht zouden de dijken van de rivier de Waal op sommige
plaatsen op doorbreken staan.
15 januari 1861
De stad raakt overvol met vluchtelingen. Volgens de laatste opgave zijn er al 3000 slachtoffers
opgenomen, voornamelijk vrouwen, kinderen en ouden van dagen. Zij zijn afkomstig uit Hedel,
Ammerzoden, Well, Driel en Rossum.
Maar ook de daar achtergebleven mannelijke bevolking, welke de zorg heeft voor het vee en de
bewaking van de huisraad, wordt niet vergeten. Nog dagelijks gaan er zendingen brood naar de
Bommelerwaard.
Deze broodzendingen zullen uitgebreid moeten worden omdat ook Alem en Maren-Kessel om
hulp hebben gevraagd.
De gemeente Den Dungen heeft ook alarm geslagen. Het keershuisje is gesprongen waardoor
het water vrij spel heeft en het dorp dreigt te overstromen.
22 januari 1861
Iedereen is het er overeens, er moet iets gebeuren om van deze dramatische watersnoden af te
komen. Weliswaar worden er op gezette tijden hieromtrent plannen gemaakt, maar deze gaan
meestal weer even snel de kast in.
Een lid van de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch (Baron van Rijckevorssel-Van Kessel) heeft
nu een plan ontwikkeld tot het watervrij maken van de stad.
Het plan behelst ondermeer:
Het aanbrengen van schotbalken onder een nieuw aan te brengen brug over de
haven.
Het aanbrengen van een verhoging op de bedekte weg tussen de Citadel en de
Kleine Hekel.
Het aanbrengen van afsluitingen aan de riolen.
Het aanbrengen van schotbalk-sluizen aan een der bogen van de Grote Hekel.
Het optrekken van de straat onder de Vughterpoort.
Dit plan is blijven sluimeren tot 1871; toen vanwege een watersnood in dat jaar het gegeven
weer actueel werd. Overigens ook toen zonder enig resultaat.
28 januari 1861
Vandaag zal Z.M. Koning Willem III arriveren in onze stad. Hij zal een bezoek brengen aan de
zieken in het Gasthuis, alsmede aan de diverse lokalen waar de vluchtelingen zijn opgenomen.
Ter leniging van de gevolgen van deze watersnoodramp heeft Zijne Majesteit bepaald, dat op
zijn geboortedag (dinsdag 19 februari) een collecte zal plaatsvinden aan de huizen van de
ingezetenen van het gehele rijk.

12 februari 1861
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De Burgemeester verzoekt in verband met de grote ellende welke de watersnoodramp heeft
veroorzaakt met de aanstaande Carnavalsfeesten geen optochten en dergelijke in openbare
straten te houden.
1 maart 1861
Een deel van de gevluchte bevolking uit de Bommelerwaard keert vandaag terug naar hun
dorpen.

Algemeen
Het eindbedrag van de collecte door de Commissie van de Watersnood bedraagt
fl. 58.860,57
Het eindbedrag verkregen door de Commissie onder voorzitterschap van de Commissaris der
Koning eveneens tot leniging van de nood fl. 41.068,83

Door de spijskokerij te 's-Hertogenbosch zijn gedurende de maanden januari en februari 42.090
porties afgeleverd, waarvan 17.089 aan de noodlijdenden van de watersnood en 25.001 aan de
Bosschenaren.

Gevolgen van de watersnoodramp:

4903 mensen waren op de vlucht
49 mensen zijn overleden als gevolg van de ramp

Aan materiaal en dieren gingen verloren:

67 paarden
337 stuks rundvee
235 varkens
469 schapen en geiten
284 huizen zijn verzwolgen
83 huizen zijn ingestort
1711 huizen zijn zwaar beschadigd
257 huizen zijn minder beschadigd

Van de vluchtelingen welke in 's-Hertogenbosch opgenomen waren bedraagt het getal van de
overledenen 51 personen.
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Het blijft de vraag waarom het gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch toch niet actiever is
geweest om maatregelen te treffen tot de watervrijmaking van de stad.
In de verschillende boekjes worden er eigenlijk maar twee verklaringen voor gegeven:
a.

Als het water gezakt was, de boel opgedroogd en het vocht uit de huizen en alle
spulletjes stonden weer op zijn plaats, dan waren de Bosschenaren alle ellende weer
vergeten. Bovendien dachten zij; eens zal de landsregering toch alle maatregelen nemen
en met geld over de brug komen om deze waterproblemen op te lossen.

b.

Hoe meer water er rondom de stadsmuren stond en hoe drassiger de landerijen, hoe
slechter ook de afvoer van het overtollige water. Het zijn de militairen die er van
overtuigd zijn dat Den Bosch op deze wijze haar taak als vestingstad het beste kan
vervullen. Wellicht, dat zij daarom het watervrij maken van de stad zo lang
tegengehouden hebben.
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HOOG WATER IN 's-HERTOGENBOSCH IN HET JAAR 1867

5 februari 1867
De Beersche Maas, het redmiddel voor het hoge water, loopt door het opstuwende water, als
gevolg van de straffe wind, zo vol dat de dijken van de Van der Eigen-polder dreigen over te
lopen.
Het bestuur van de Empelse polder wordt nu verzocht de sluizen te openen, teneinde een
dreigende dijkbreuk af te wenden.
8 februari 1867
Urenlang heeft er een zware Zuid-westerstorm gewoed. Het water, dat de ondergelopen
weilanden rond de stad bedekt, veranderde hierdoor in een woeste zee. Met woedend geweld
beukten de golven tegen de dijken van de stad.
Omdat er gevaar dreigde, dat de stoomboten uit de koers zouden raken, waardoor zij vast
zouden lopen op de overstroomde Diezedijken, zijn zij heden niet vertrokken.
Door het sterk opstuwende water, als gevolg van de aanhoudende krachtige wind, zijn de
havenkaden op een aantal plaatsen ondergelopen.
12 februari 1867
Volgens een zo juist verrichtte meting is het water in onze stad met 6 duim gewassen. Buiten de
stad ziet het er treurig uit, een en al watermassa.
De spoorwegwerken, welke in uitvoering zijn, hebben zeer veel te lijden. Zo is de spoordam
rechts van de Vughterweg vrijwel tot aan de rails weggeslagen.
Op de Hinthamsche Steenweg liggen een aantal kolossale bomen omgewaaid of staan op het
punt om te vallen. De aarde tussen de wortels is volledig weggespoeld.
Ook de weg naar Orthen heeft veel te verduren van het water maar is nog begaanbaar.
15 februari 1867
De meting wijst uit, dat het water vannacht met 19 duim is gestegen. De meeste kelders in onze
stad staan onder water.
Hetzelfde geldt voor de havenkade en de laag gelegen delen van de stad.
19 februari 1867
Het water is vannacht met 15 duim gedaald, delen van straten en delen van de havenkaden
worden weer zichtbaar.
Het is de Postiljon na lange tijd weer gelukt om in Den Bosch te komen.
De verslaggever memoreert nog eens, dat er veel schade is ontstaan aan de aan te leggen
spoordijk van Boxtel naar Vught.
Maar hij ziet toch ook nog een lichtpuntje bij al deze schade.
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Men moet het hoge water toch ook zien als een voordeel en een gemak, omdat men juist nu,
door deze hoge waterstand, vele en aanzienlijke materialen met schepen tot aan het terrein van
de werkzaamheden heeft kunnen aanvoeren.
We weten dat men van deze gelegenheid ruimschoots gebruik heeft gemaakt.
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DE SCHIPPERS

De stadsregering was er, na vele hoge waterstanden, steeds op bedacht dat ze te maken kon
krijgen met min of meer ernstige overstromingen.
Men probeerde er dan ook zo goed mogelijk op voorbereid te zijn door het treffen van allerlei
maatregelen. Eén van deze maatregelen was het aanstellen van schippers. Hun taken bestonden
uit het, in geval van overstromingen, assisteren bij het redden van mens en dier en het vervoeren
van goederen.
In de Resolutiën van de Schepenen van de stad 's-Hertogenbosch komen we regelmatig deze
benoemingen tegen.

1 augustus 1769
Henricus Strackers, Poorter der stad 's-Hertogenbosch wordt ten tijde van hoog water
als schipper aangesteld op Den Dungen; mits hij zich trouw en wél zal kwijten van zijn
opgedragen taak.

3 december 1770
Op Vught worden aangesteld de schippers Willem van Royen en Jasper van Vlijmen.

30 april 1773
Op Vlijmen worden aangesteld de schippers Johan van Liempd en Thomas Bel.
Op Orthen wordt aangesteld de schipper van de stad 's-Hertogenbosch; Hendrik
Goossens.

1 augustus 1769
Op Vlijmen wordt aangesteld de schipper Arnoldus Vissers; deze is afkomstig uit
Deuteren.
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HOOG WATER IN 's-HERTOGENBOSCH IN HET JAAR 1874

Wij kunnen helaas weinig schrijven over dit jaar, omdat er in de bibliotheek van de K.U.B. te
Tilburg over deze ramp geen krantelegger voorhanden was.
Wèl zijn we in een ander tijdschrift een berichtje tegengekomen, dat in maart 1874 door de
weersomstandigheden handel en verkeer waren lamgelegd. Men spreekt van grote overlast door
water, sneeuw en storm.
De treinen naar Boxtel en Utrecht konden op een bepaalde dag in de genoemde maand maart
niet vertrekken van Den Bosch.
Voor de reizigers betekende dit dat zij moesten overnachten in onze stad.
Er wordt niet bijverteld of dit het gevolg was van hoog water of anderszins.
Ook de stoomboten uit Rotterdam en Amsterdam durfden in de genoemde maand de haven van
's-Hertogenbosch niet binnen te varen, omdat zij bang waren het spoor bijster te raken.
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HOOG WATER IN 's-HERTOGENBOSCH IN HET JAAR 1876

Het moet bar en boos zijn geweest in het jaar 1876.
Nu eens geen tekst over de watersnood en de gevolgen daarvan. We publiceren een viertal
foto's, welke ons enigszins een beeld geven van de omvang van de overlast.

Vughterdijk .............................................................................................................................. blz.26

Brede Haven ............................................................................................................................ blz.27

Parade (toen nog Peperstraat) .................................................................................................. blz.28

Steen (waarop aanduiding hoogste stand van het water in de Peperstraat nr. 15) ................. blz.29

Aansluitend op deze fotoserie een selectie uit het grote aantal brieven, welke door de bevolking
van 's-Hertogenbosch werd ingediend bij de watersnoodcommissie. Dit naar aanleiding van een
officiële mededeling van de Burgemeester van de stad omtrent het aanvragen van een
vergoeding inzake de geleden schade bij de jongste watersnoodramp.
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HOOG WATER IN 's-HERTOGENBOSCH IN HET JAAR 1880

Door verzuring van de kranteleggers (een euvel, dat zich voordoet bij bepaalde jaargangen en
waarschijnlijk veroorzaakt wordt door gebruik van een slechte papiersoort) was ik niet in staat
het jaar 1880 vanuit het oogpunt van de kranteverslaggevers in deze beschouwing op te nemen.
Tot mijn beschikking stond wel een boekje, bevattende het verslag door het hoofdbestuur der
Algemene Watersnood-commissie in Noord-Brabant aangeboden aan Z.M. de Koning. Tevens
had ik de beschikking over een uitgave van de Katholieke Illustratie gewijd aan deze
watersnoodramp.
In december 1880 wordt het Noord-Oostelijk deel van Brabant getroffen door de gevolgen van
een overstroming. De oorzaak was gelegen in de bijzonder hoge waterstand van de rivieren
Maas en Waal, alsmede van de Beersche Maas. Aan deze overstroming heeft zeker toe
bijgedragen het doorbreken van de Maasdijk onder de gemeente Oeffelt en de verschillende
binnen en leidijken in het gebied van de Beersche Maas.
Was de toestand al ernstig te noemen, hij werd nog rampzaliger toen in de nacht van
29 op 30 december als gevolg van hevige stormen de Heidijk (welke Nieuwkuijk moest
beschermen tegen het hoog opgestuwde water van het Bossche Veld) doorbrak.
Men was steeds in de veronderstelling geweest, dat Nieuwkuijk geen gevaar zou lopen omdat
juist dit gedeelte bij het genoemde dorp tot het meest solide van de gehele Heidijk behoorde.
Men stoelde deze opvatting op het feit, dat er in deze eeuw nog geen enkele doorbraak was
geweest in deze dijk.
Willen we ons een voorstelling maken omtrent de hoogte van deze dijk, dan moeten we ons
realiseren dat het water aan de gene zijde van de dijk zo hoog stond, dat de waterspiegel een peil
had welke 6 meter hoger was als het peil van de grond waarop Nieuwkuijk was gebouwd.
Men kan zich indenken wat een ramp zich hier 's-nachts voltrok toen de dijk brak en de
bewoners, overtuigd dat hen niets kon gebeuren, in diepe slaap waren.
Onmiddellijk na de eerste berichten van de ramp, kwamen tegen de morgen redders met hun
schuiten uit Drunen - 's-Hertogenbosch en Hedel. Pas bij daglicht kon men zien wat de gevolgen
waren; bijna het gehele land van Heusden en Altena bleek overstroomd te zijn. Enige honderden
slachtoffers (beroofd van have en goed en voornamelijk vrouwen, kinderen en ouden van
dagen) sloegen op de vlucht, ze gingen lopende van het rampgebied naar 's-Hertogenbosch, of
werden gered door de schuiten.
In Den Bosch werden ze de eerste dagen opgevangen in militaire gebouwen en daar verzorgd en
gevoed. Daarna werden ze (uit vrees voor niet voldoende opvang voor nog meer vluchtelingen
en het gevaar voor uitbreken van besmettelijke ziekten) doorgestuurd naar andere steden,
ondermeer Tilburg en Utrecht.
In dit verslag wordt melding gemaakt van het feit dat ook Den Bosch voor een zeer groot
gedeelte onder water stond.

Een groot aantal mannen waren achtergebleven in de ondergelopen gebieden om te zorgen voor
het vee en te waken over hun eigendommen. Ten behoeve van deze mensen werden er tenten
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opgeslagen op de hoger gelegen plekken. Ook werden deze mannen belast met de opdracht het
verdronken vee op te ruimen, teneinde besmetting te voorkomen.
Het vervoer van levensmiddelen, brandstoffen en kleding naar de achtergebleven mannen
geschiedde met schuitjes. Toen later de vorst inviel, maakte men gebruik van schietschouwen.
Indien de vaarroute nog duidelijk zichtbaar was werden er ook stoomboten ingezet.

De verdeling van de ingekomen gelden ten behoeve van de slachtoffers van de watersnoodramp
van 1880 was gebaseerd op de algemene regelen, welke golden bij dergelijke calamiteiten en
dateerden van 6 januari 1877.
In volgorde golden de volgende onderdelen:
Pootaardappelen en zaadkoren
Herstellen huizen
Verdronken vee
Verzandingen
Levensmiddelen, dekking, kleding, etc.
Er was in totaal te verdelen een bedrag van fl. 221.182,65

Voor Den Bosch was de overstroming van 1880 een van de ergste uit haar geschiedenis.
Voor we hier nader op ingaan eerst even iets verder terug in de historie.
Op 10 maart 1877 gaf de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch aan de Heer A. van Hasselt,
ingenieur van de Rijkswaterstaat, opdracht tot het maken van een plan inhoudende het
watervrijmaken van de stad.
Er werd tot in den treure door de raadsleden hier over gepraat. Men was met name bang dat Den
Bosch in een soort dal kwam te liggen met rondom water, waardoor de stad zeer veel last zou
krijgen van kwelwater.
Op 30 augustus 1878 krijgt Van Hasselt eervol ontslag en wordt ontheven van zijn taak; het
watervrij maken van de stad.
Waarom ?
Wel, het was de gemeenteraad ter ore gekomen, dat de landsregering een plan had ontwikkeld
tot afdoende beveiliging en waterafvoer.
Dit plan behelsde de uitmonding van de Maas onafhankelijk van die van de Waal te maken.
Voordat de landsregering met de werkzaamheden hieraan zou beginnen, zou
's-Hertogenbosch nog een zwaar rampjaar van wateroverstromingen meemaken.

In de eerste dagen van december 1879 waren de rivieren in de omgeving van onze stad met veel
drijfijs bezet. Wat erger was: het ijs had zich op verschillende punten vastgezet. Hoewel de dooi
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op het eind van de maand december inviel, stapelde het drijfijs zich met name op de
Bokhovensche overlaat hoog op. Ook op de rivier de Waal zette zich tussen Dreumel en
Heerewaarden veel drijfijs vast, wat tot gevolg had dat de Waal zich ontlastte bij Dreumel in de
Maas.
Een nog grotere ramp zou blijken te zijn, een zware ijsdam bij het dorpje Veen, dat het
Maaswater tegenhield. Hierdoor baande de ontstane watervloed zich een weg over de
Bokhovensche overlaat.
4 Januari 1880 was de fatale dag voor de stad 's-Hertogenbosch. Niet alleen was het sterk
wassende water tot een record hoogte gestegen, maar in de namiddag van de genoemde dag stak
er een storm op welke uitgroeide tot orkaankracht.
Het water werd opgezweept en zelden hadden de Bosschenaren zo'n watervloed op hun stad af
zien komen als op dat moment. De stroom voerde tevens een enorme hoeveelheid ijsklompen
mee. De gehele Dieze was met ijsschollen bedekt. Opgezweept door de straffe wind bereikte de
voorhoede van dit ijzige geweld weldra de stadswallen, steeds maar voortrollend en alles
vernielend wat op hun weg kwam. De Vughterbrug vertraagde de opmars van deze ijsmassa.
Soms waren de opgestapelde ijsschollen zo hoog, dat zij tot aan de brugleuning reikten en een
enorme druk hierop uitoefenden.
Uiteindelijk kon de brug geen weerstand bieden aan dit geweld, stortte met donderend geweld in
en werd door de ijsmassa voorwaarts geduwd door de stadsgrachten.
Op dezelfde dag brak ook de dijk bij Oyen door.
Twee dagen later (6 januari 1880) was 's-Hertogenbosch geheel overstroomd. Op 7 januari wees
de peilschaal een stand aan van 6,25 meter plus A.P.
12 Januari was de stad weer watervrij, doordat gelukkig de ijsdammen in de rivieren de Maas en
Waal doorgebroken waren.
De Bosschenaren haalden weer opgelucht adem, maar niet voor lang.
Nog in november en december van datzelfde jaar herhaalde zich de wateroverlast in onze stad.
Van 29 op 30 december vond de noodlottige doorbraak van de Heidijk tussen Vlijmen en
Nieuwkuijk plaats. En ofschoon Den Bosch zelf zwaar getroffen was door het watergeweld,
deed zij wat ze kon om het leed van de getroffenen uit deze streek te verzachten.
Het verkeer in de stad gebeurde door middel van schuiten en karren. Men verhuisde naar de
eerste verdieping; kleden werden opgenomen en op schragen gelegd. Gemakkelijk te
verplaatsen meubelen werden naar hogere verdiepingen gebracht; de zwaardere meubelen
werden op klossen gezet. Bakkers en slagers kwamen langs de deur met schuitjes. Door het
neerlaten van mandjes aan een touw, vanaf een hoger gelegen verdieping, voorzagen de
bewoners zich van levensmiddelen.
De Bossche bevolking verplaatste zich door middel van stelten of voorzagen zich van baailaarzen. De allerarmsten deden het maar blootsvoets. Deze laatste waren meestal ook zeer klein
behuisd en moesten zich op een zolder dagenlang behelpen, zonder enige verwarming, en
dikwijls met gebrek aan voeding.

De verslaggever van de Katholieke Illustratie constateert dat vooral voor hen, die in de stegen en
sloppen woonden in deze stad, de toestand verschrikkelijk was. Hun huizen waren vochtig en
kil. Maar ook in de straten waar de beter gesitueerde Bosschenaren woonden was de toestand
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verre van rooskleurig. Het vuil uit de riolen vermengde zich met het water van de overstroomde
straten en bracht de gezondheid in de stad in gevaar. Op vele plaatsen was er voor de bewoners
geen goed drinkwater beschikbaar.
Wilden de mensen zondags naar de kerk, dan werden zij met een bolderkar opgehaald. Maar
ook in de Kathedraal van St. Jan stond het water tot aan de doopkapel.
Het was dat jaar bar en boos geweest.
Het zou weliswaar (achteraf bekeken) de laatste overstroming zijn geweest welke onze stad
overlast bezorgde binnen de stadsmuren, omdat eindelijk, eindelijk begonnen werd met het
uitvoeren van maatregelen tot het watervrij maken van 's-Hertogenbosch.

Hoog water in 's-Hertogenbosch
48
____________________________________________________________________

DE WATERVRIJMAKING

Op 14 mei 1880 stelde de gemeenteraad van onze stad een crediet van 150.000 gulden
beschikbaar voor de watervrijmaking van de stad.
Naast andere noodzakelijke werken werd er toe overgegaan tot het bouwen van een
stoomgemaal aan de Groote Hekel. De gehele uitvoering had ten doel het peil van het water in
de stad op kritieke momenten laag te houden. Voor de bewoners betekende dit dat zij voortaan
gevrijwaard bleven van de ellende, verbonden aan het onderwaterlopen van hun stad.
De landsregering gaf in 1883 eindelijk het sein tot het uitvoeren van werkzaamheden, welke
verband hielden met het verleggen van de uitmonding van de Maas. Het was een werk welke
een periode van 19 jaar in beslag nam. Op 18 augustus 1904 werd de afsluiting van dit werk
bijgewoond door H.M. de Koningin.
Een ander object welke de waterhuishouding in onze stad ten goede kwam, was de aanleg van
het Drongelense Kanaal (1905-1910). Hierdoor kregen de rivieren de Aa en de Dommel
(onafhankelijk van de waterstand van de rivier de Maas bij Hedel) een vrije afvloeiing op een
lager peil bij Drongelen.
Maar welk werk is volmaakt.
Zeker niet als het gaat om werken aan watergebieden en dijken.
Juist daarom is men ook nu nog voortdurend bezig om bepaalde onderdelen aan te passen en te
vervolmaken.
De in 1994 aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerde historica Anneke Driessen legt
in haar boek "Watersnood tussen Maas en Waal" (verschenen bij Walburg Pers) uit hoe het
komt dat in deze streek zoveel overstromingen hebben plaatsgehad, welke overstromingen
uiteraard soms ook hun uitwerking hadden tot in 's-Hertogenbosch.
Kruiend ijs was vrijwel altijd de oorzaak van de hier beschreven overstromingsrampen.
Weliswaar hield deze oorzaak nauw verband met de combinatie van strenge vorst en straffe
wind maar evenzeer werd het gegeven in de hand gewerkt doordat met name de rivier de Maas
op vele plaatsen ondiep en zeer bochtig was, hetgeen bijdroeg tot het vastzetten van het ijs
waardoor de ijsschollen zich steeds hoger opstapelden.
Het (smelt)water kon hierdoor niet afstromen, oefende om deze reden een zware druk uit op het
betreffende dijkgedeelte, waardoor deze het begaf en de overstroming van het achterliggende
water een feit was.
Mw. Driessen voegt hier nog aan toe, dat heden ten dage ijsgang (kruiend ijs) op onze rivieren
vrijwel niet meer voorkomt, althans niet met die noodlottige gevolgen van watersnoodrampen.
De verklaring zouden we moeten zoeken in het feit dat de besproken rivieren door lozingen van
afvalstoffen dermate vervuild zijn (en als gevolg hiervan een bepaalde verwarming van het
water optreedt) dat het eventuele ijs in deze rivieren al bij een temperatuur van -6 tot -8 graden
Celsius gaat smelten. Deze gang van zaken behoedt ons zeer waarschijnlijk voor de gevolgen
van watersnoodrampen, maar voert ons naar een ander probleem: milieurampen.

Hoog water in 's-Hertogenbosch
49
____________________________________________________________________

HOOG WATER IN 's-HERTOGENBOSCH IN HET JAAR 1910

Naast de telkens terugkerende ellende van de vele overstromingen in de riviergebieden (soms
meer, soms minder ernstig) boeken de voorzieningen om deze wateroverlast te beperken, toch
enige vooruitgang.
Zeker mogen we hier ook noemen de dijkbewaking; in 1910 genoemd de "waarschuwingsstations", welke dag en nacht bezet waren bij hoog water.
28 januari 1910
In verband met de dreiging van hoog water is er opdracht gegeven de waarschuwingsstations
langs de Maas vanaf heden te bemannen.
29 januari 1910
De Bossche Overlaat wordt in werking gesteld.
2 februari 1910
De Beersche Overlaat vervult nog steeds zijn functie.
Terwijl het water in de Maas nog steeds wassende is, valt het water in de Waal een weinig.
11 februari 1910
De Maas bij Maastricht is buiten haar oevers getreden.
15 februari 1910
De Elftweg te Grave is vannacht overstroomd; het water staat daar 44 cm hoog.
De Vlijmensche overlaat is gisteravond om 7 uur in werking getreden. Na intern beraad tussen
de betrokken instanties zijn gisteravond, met ingang van 6.30 uur in onze stad de keersluizen en
de duikers voor de watervrijhouding van de stad gesloten, benevens is besloten het
stoomgemaal aan de Groote Hekel in werking te stellen bij een waterstand van 4,50 meter plus
A.P.
17 februari 1910
De Vlijmensche overlaat werkt nu over een lengte van 110 meter.
Volgens de beschikbare gegevens is de rivier de Maas sinds het jaar 1906 niet zo hoog geweest.
20 februari 1910
De keersluis en de duikers voor de watervrijhouding van onze stad zijn weer geopend. Het
stoomgemaal aan de Groote Hekel is buiten werking gesteld bij een waterstand van 4,48 meter
plus A.P.
28 februari 1910
Opnieuw tegenvallende berichten uit Maastricht. De Maas is weer wassende. Er wordt opdracht
gegeven de waarschuwingsstations te bezetten.
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1 maart 1910
Er is besloten de keersluizen en de duikers voor de watervrijhouding van onze stad opnieuw
gesloten te houden. Eveneens wordt het stoomgemaal aan de Groote Hekel in werking gesteld.
De Beersche overlaat werkt over de volle lengte met een gemiddelde van 23 cm.
De Vlijmensche overlaat werkt over een lengte van ruim 200 meter.
De stoomboot "Burgemeester Wichers" op weg van Den Bosch naar Amsterdam, is tijdens zijn
vaart teveel westwaarts uitgeweken en zit nu op het talud van de Aalburgsche-dijk. Pas een dag
nadien gelukte het twee boten om het genoemde schip los te krijgen.
5 maart 1910
De Vlijmensche overlaat werkt over een lengte van 500 meter van zuid naar noord.
Het Hedikhuizensche Sas stroomt uit.
De Bokhovensche overlaat werkt over 50 meter.
De Beersche overlaat werkt over de volle breedte.
7 maart 1910
Hoe men aan de buitenzijde van onze goede stad zijn ogen ook wendt of keert; men ontwaart
niets dan water en nog eens water.
Alle landerijen rond de stad zijn veranderd in grote meren. In Orthen en Hintham zijn
verscheidene kelders en tuinen ondergelopen.
Om van Orthen naar Engelen te komen moet men over Crevecoeur, omdat de dijk tussen de
genoemde plaatsen onder water staat.
Van de Pettelaarsche weg is niets meer te zien dan delen van bomen. Hetzelfde moet helaas
gezegd worden van de Vlijmenscheweg.
In de stad heeft men (dankzij het stoomgemaal) geen last van overstromingen. Al zijn er
tengevolge van het kwelwater wel vele kelders ondergelopen.
8 maart 1910
In de krant verschijnt het bericht, dat de Maas bij Maastricht een lichte val vertoont.
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DE GEBODEN HULP

Ondanks de regelmaat van de overstromingen waarmee onze stad te maken had, moet toch
gezegd worden dat er, met alle mogelijke middelen welke men had (ook al waren deze soms
zeer beperkt) hulp geboden werd aan de slachtoffers.
Een aantal malen hebben we kunnen lezen, dat de landsregering bepaalde dat er in het gehele
land een inzameling zou plaats vinden voor de slachtoffers.
Het gebeurde ook dat er speciale comités opgericht werden om geld in te zamelen voor het
lenigen van de nood.
In dit geval denken we aan het jaar 1861, toen ondermeer opgericht werd, de "Commissie voor
de noodlijdenden door de Watersnood van 1861" te 's-Hertogenbosch.
In ondermeer 1926 wordt veel en goed werk gedaan door het R.K. Huisvestingscomité en de
R.K. Vrouwenbond.
Het was natuurlijk niet zo, dat als de watersnood tot een klein gebied beperkt bleef, de ellende
voor de getroffen bevolking kleiner was. Niets was minder waar. Wel was het zo, dat dan juist
de plaatselijke organisaties in actie kwamen bij het bieden van die hulp.
Wij noemen de Katholieke, Protestantse en Israëlische instellingen. Maar ook wordt in onze
stad een aantal malen vernoemd de "Werkende Broeders der Vrijmetselarij".
Het geld voor de geboden hulp werd veelal verkregen door collectes in de kerken of op de
straat.
Ook de opbrengsten van concerten door de Liederentafel, uitvoeringen door het stafmuziekkorps en de schutterij-vereniging in de verschillende Sociëteiten, kwamen ten goede aan de
getroffenen.
De oorzaak van veel armoede, ellende en ziekte bij de bevolking van onze stad, was niet altijd
het gevolg van overstromingen binnen de stadsmuren.
Ook zonder dit probleem, konden er door strenge en langdurige winters, tragische situaties
ontstaan voor de gezinnen van de arbeidersklasse. Het strenge winterweer was dikwijls de
oorzaak van het ontbreken van werk voor de ambachtsman, en daarnaast ook de oorzaak van de
hoge stookkosten en het dure levensonderhoud.
Een organisatie welke in onze stad veel goeds heeft gedaan was de "Katholieke Vereniging van
de H. Vincentius van Paulo".
In de verslagen van de wekelijkse vergaderingen zien we, dat vooral in winterse periodes, niet
alleen vele malen een beroep wordt gedaan op deze vereniging, maar dat er ook vele malen
daadwerkelijk geholpen kan worden.

1867
In deze winter worden 44 gezinnen volledig onderhouden.
1871
132 Kaarten worden uitgereikt waarop de gezinnen gratis brood kunnen krijgen.
29 Dekens worden uitgegeven.
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1874 - 1875
In deze winterperiode worden 15 kachels verstrekt.
Een teleurstelling is het dat de voorraad kleding totaal op is, zodat men op deze aanvragen niet
kan helpen.
Wel heeft men nog mogelijkheden om aanvragen van klompen, manshemden, borstrokken en
bossen stro voor bedden te honoreren.
1876
Het is nu ook mogelijk om tijdens de overstromingsperiode waterlaarzen te lenen bij de
vereniging.

De Vincentiusvereniging beschikte reeds in 1861 over een spijskokerij waar Bosschenaren op
vertoon van een kaart hun maaltijd gratis konden afhalen.
Op 14 november 1877 werden 50 porties eten afgeleverd op de Parochie-school van de Sint Jan.
De kerstgave aan behoeftige Bosschenaren door deze vereniging bestond in dat jaar uit "brood,
spek en erwten".
Een andere organisatie in onze stad belast met hulp aan Bosschenaren was:
"het College van Regenten over de Godshuizen"
Zij deden, om over de middelen te kunnen beschikken om te helpen, dikwijls een beroep op de
rijkere ingezetenen van de stad. Deze konden dan door het kopen van zogenaamde aandelen de
middelen verschaffen om tot aankoop en verstrekking van kleding, schoeisel
en voeding over te gaan. De verstrekte voeding welke aan de Bosschenaren driemaal in de week
gratis werd verstrekt bestond uit een speciaal samengestelde soep, onder de naam van
"spaarsoep". Deze bevatte alle voedingsmiddelen welke een volwassen mens nodig had.
Gezien het grote aantal Bosschenaren, dat een beroep deed op deze "bijstand", was er in
bepaalde periodes maar 8,5 stuiver per gezin beschikbaar.
We moeten er van uitgaan dat in die tijd een 6 ponds roggebrood 10 stuivers kostte.
Toen in de winter van 1817 ruim 22 % van de inwoners van Den Bosch een beroep deed op
deze organisatie nam men, om het zo juist genoemde bedrag niet nog meer te verminderen, zijn
toevlucht tot de genoemde "spaarsoep".
In tegenstelling tot de besproken Vincentius-vereniging kregen de Godshuizen lange jaren
overheidssubsidie.
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HOOG WATER IN 's-HERTOGENBOSCH IN HET JAAR 1926

Op 2 januari 1926 opent de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant zijn
editie met de volgende kop:
Dijkdoorbraak bij Overasselt
Verscheidene Geldersche dorpen overstroomt
Treinverkeer Den Bosch - Nijmegen gestaakt
Spoordam Wijchen - Ravenstein doorgebroken
Venlo - Roermond - Gennep - Boxmeer onder water
Op de Waalkade in Nijmegen staat het water 1 meter hoog
Eindhoven bedreigt door het water
De Courant vervolgt met:
Het Roode Kruis te 's-Hertogenbosch heeft met behulp van de weesjongens uit deze stad 60
bedden met toebehoren in gereedheid gebracht voor hulp in Grave. Deze zending wordt vanuit
het Roode Kruis Magazijn door de Firma Beekwilder uit onze stad onmiddellijk naar Grave
gebracht.
------------------------------De militairen van het garnizoen te 's-Hertogenbosch zijn tot nader order geconsigneerd.
------------------------------Mgr. A.F. Diepen richt zich in een schrijven tot zijn priesters en gelovigen over de
verschrikkelijke gevolgen van dit natuurgeweld.
------------------------------Via Radio Hilversum worden oproepen uitgezonden voor boten om vanuit Den Bosch hulp te
verlenen in de rampgebieden.
Een speciaal gironummer wordt voor de slachtoffers door het dagblad in Den Bosch geopend.
------------------------------De Citadel kazerne te 's-Hertogenbosch wordt aangewezen als hoofdkwartier voor de opvang
van het geëvacueerde vee.
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Voor onderbrenging van dit vee wordt verder in gereedheid gebracht:
Artillerie-stallen op de parade (300 stuks)
Loodsen van de gemeentelijke reiniging
Gemeentelijk slachthuis
Loodsen op de veemarkt
Isabella kazerne
Particuliere stallen

4 januari 1926
Omstreeks 6 uren hedenmorgen kreeg de Burgemeester van 's-Hertogenbosch het dringende
verzoek om 300 vluchtelingen uit Dreumel naar Den Bosch te brengen. Onmiddellijk gaf hij
opdracht om een colonne samen te stellen, bestaande uit autobussen van de Paardetram en
vrachtauto's van R. Smits, Van Boekel, Van de Laar en Liebrandt.
Deze eerste colonne vertrok om half negen, een tweede colonne bestaande uit 11 auto's vertrok
om half twaalf.
In de Isabella kazerne werd alles in gereedheid gebracht voor de opvang. Alle ziekenhuizen
werden voorbereid op de komst van zieke vluchtelingen. Aan de bewoners van de stad werd
medegedeeld, dat zij zich gereed moeten houden voor de opvang van de vluchtelingen.
Stoomboten van de onderneming "V.d. Schuyt" vertrekken uit Den Bosch om het bedreigde vee
op te halen.
5 januari 1926
In onze stad, welke nu met een muur van water is omgeven, bevinden zich 900 vluchtelingen.
De sluis in de Engelensche Dieze is gesloten.
De afwatering van de Aa - Z.W. vaart - Dommel geschiedt thans via het Drongelensche Kanaal.
Het water in de IJzeren Vrouw is stijgende.
De oude Deutersche weg is gedeeltelijk door het water verzwolgen.
Het Bossche sportpark is geheel onder water verdwenen.
Het viaduct onder de Diezebrug staat onder water.
Het water op de Pettelaarscheweg is stijgende.
7 januari 1926
De leuning van de brug op de Pettelaarscheweg komt nog slechts gedeeltelijk boven het
golvende water uit.
De weg naar Grasso's Machinefabriek staat in beide richtingen onder water. De woningen bij
de Gasfabriek worden aan de achterzijde bedreigd door het water.
De tram op het traject Den Bosch - Vlijmen is stilgelegd.
De Geuzendijk tussen de Pettelaer en Oud Herlaer is doorgebroken.
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8 januari 1926
De Koninklijke trein met H.M. Koningin Wilhelmina zal om 05.18 uur te 's-Hertogenbosch
arriveren.
De stand van de inzamelingsactie is fl. 1.347,42
Aan tastbare goederen is geschonken:
door het badhuis: gratis baden voor de vluchtelingen
door Firma Schickendantz: lampen voor de vluchtelingenverblijven
door Bakkerij Kuipers: 300 broden
door Elands en Van Buren: kist suikerwaren
door Van de Berg: margarine
door Firma Derickx: dames- en kinderkleding
door Firma Bouman: Sunlight zeep
door Hotel Noord-Brabant: 30 plaatsen in dit hotel voor vluchtelingen
9 januari 1926
Afgelopen nacht is aan de Huisvrouwenstraat een stuk van de opgehoogde straat weggeslagen.
Aan de Krommeweg wordt dag en nacht gepompt om te voorkomen dat de Hofstad onderloopt.
De versterking, nabij de open manege, van palen en mutserds zijn weggespoeld.
Een gedeelte van het terrein aan de Westerburgerweg (waar de tramlijn loopt) is afgebrokkeld.
11 januari 1926
Op de Citadel kazerne (in de fietsenstalling) werd voor de vluchtelingen een mis opgedragen.
Het water is vallende.
18 januari 1926
De vorst valt in.
's-Hertogenbosch blijft binnen de stadswallen gespaard van een echte overstroming, al heeft het
er wel om gespannen.
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HET BOSSCHE BROEK

In een boek (verschenen bij het 750-jarig bestaan van de stad 's-Hertogenbosch) schreef de
toenmalige Burgemeester Mr. F.J. van Lanschot, een artikel over de watervrijmaking van de
stad. Hij besluit zijn artikel met de opmerking:
Zal deze waterwolf zich ooit laten temmen ?
Het antwoord op deze vraag zal men wellicht schuldig moeten blijven; maar het is wel zo dat,
juist daarom, de overheid steeds bezig is met het uitvoeren en onderhouden van de
waterwerken.
Telkens opnieuw verschijnen er plannen om de waterhuishouding te perfectioneren. Dit
teneinde de weinige overlast, die we in onze stad nog hebben van het hoog water, tot het
minimale te beperken.
Wij werden geattendeerd op een interview van dhr. Paul Kriele (free-lance journalist) met dhr.
D. Kwik (voormalig directeur van de Aannemingsmaatschappij v/h L. van Druenen, een
dochteronderneming van het Heijmansconcern).
In dit interview komt naar voren dat de waterwolf zich inderdaad niet altijd laat temmen.
Aldus dhr. D. Kwik:
"Het laatste werk in mijn functie van uitvoerder van het aannemingsbedrijf Van Druenen betrof
de Vughterbrug te 's-Hertogenbosch.
Bij de bevrijding van 's-Hertogenbosch werd de brug door de Duitse troepen opgeblazen. Ook
de onder deze brug gelegen stuw met schotbalken werd vernield. De taak van deze stuw was het
regelen van de waterhoogte van de Dommel. De Dommel, een echte rivier, stroomt ondermeer
langs de Zuidwal en gaat dan bij de Groote Hekel de stad in en vult daar de Dieze met zoveel
mogelijk vers en stromend water.
Vroeger was de Dieze in 's-Hertogenbosch (in tegenstelling tot nu) een vieze aangelegenheid.
Alles wat men kwijt wilde, verdween in de Binnendieze, zelfs de rioleringen loosde men rustig
op dit water. Vooral in de zomerdag was het dikwijls een vies stinkend gedoe; een open riool.
Doordat de stuw onder de Vughterbrug nu weggevallen was, ontstond de situatie, dat de
Binnendieze in de Dommel stroomde, inplaats van andersom. De Binnendieze stond praktisch
droog en begon gruwelijk te stinken. Wie gedacht had dat er klachten kwamen van de
Bosschenaren had het mis.
De garnizoenscommandant van Den Bosch, een of andere hoge piet van de geallieerde troepen
(Den Bosch was nog maar kort bevrijd), maakte zich zo druk over deze stank en het mogelijke
gevaar voor uitbreken van besmettelijke ziekten, dat hij van het gemeentebestuur eiste dat deze
er onmiddellijk iets aan zou doen.
De gemeente dacht eerst nog het een en ander op de lange baan te kunnen schuiven, maar dat
lukte niet.
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De Binnendieze stonk zo heerlijk dat de geallieerde commandant een ultimatum stelde aan het
stadsbestuur; "binnen één week maatregelen nemen, of ik gooi in de Dommel een dam van zand
en stenen".
Nou was dat laatste best een oplossing, zij het tijdelijk, om de waterstand in de Dieze weer op
peil te krijgen. Maar de gemeente moest later het zand en puin in de Dommel wel weer
opruimen, en daar voelde ze niet veel voor.
Men gaf aan de Firma van Druenen de opdracht om maar vast te beginnen met de
voorbereidende werkzaamheden, dan hield die Engelsman voorlopig zijn mond wel.
Het probleem was niet, dat de gemeente 's-Hertogenbosch de brug met de stuw niet wilde
herstellen, maar waar haal je zo kort na de oorlog het materiaal en het gereedschap vandaan
voor zo'n werk, alles was door de Duitse bezetters leeggeroofd.
Tegenwoordig het je daar geweldige kranen voor om damwanden te plaatsen, maar de mensen
van Van Druenen moesten zich toen behelpen met houten bokken om heistellingen te maken.
Stalen damwanden waren ook niet voorhanden, mogelijk wel in het westen van het land, maar
daar zaten de Duitsers nog.
Men ging er daarom toe over om van populieren een houten damwand te fabriceren, door ze op
een bepaalde manier te zagen en ze met de heistelling als damwand te plaatsen tegenover
Chalet Royal.
Nou wisten wij best dat: Punt één; houten damwanden totaal niet geschikt zijn voor dit werk,
want ze trekken zo krom als iets. Punt twee; deze damwand was bij eventueel hoog water niet
regelbaar.
Maar wat moest je ?
Gewoon roeien met de riemen die je had. En hopen, dat er géén hoog water zou komen.
Maar waar je op rekent of hoopt gebeurt natuurlijk niet !
Dagenlange regen deed de Dommel stijgen, zo hoog dat het water over de damwand dreigde te
lopen. Tot overmaat van ramp ondermijnde het hoge water ook nog de dijk aan de zijde van
Chalet Royal; tegen de avond ontstond er een levensgroot gat. Om dat te dichten hadden we
puin en steenslag nodig. Alle aannemers en slopers, en weet ik al niet, in Den Bosch kregen
opdracht al het puin dat voorhanden was in dit gat te storten. Karrevrachten vol zijn er in
verdwenen. Het heeft er om gespannen of het zou lukken. Maar het is gelukt. Het gat werd
gedicht en de damwand bleef behouden.
Nederland was intussen bevrijd.
Kennelijk had Den Bosch genoeg van dit avontuur en gaf de uitvoering van het herstel van deze
brug en stuw over aan Rijkswaterstaat.
We konden op korte termijn beschikken over stalen damwanden en daarmee leek het leed
geleden.
Leek, want opnieuw dreigden we de dupe te worden van wateroverlast, op een moment dat we
juist van plan waren te storten en dan moet de bouwput droog blijven. Over de bouwput (van de
ene watermassa naar de andere watermassa) lag een hevelleiding. Dit is een soort buis van wel
1,5 meter doorsnede, welke er voor moest zorgen dat bij eventueel hoog water, het teveel aan
water aan de ene zijde van de damwand zich via deze buis verplaatst naar de andere zijde van
de damwand, waar het water meestal lager is.
Ik zeg meestal, want hier klopte de logica helaas niet.
Het water dreigde in de bouwput te stromen.
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De toestand werd 's-nachts zo kritiek dat, na een spoedoverleg met Rijkswaterstaat, werd
besloten om de dijk tegenover Chalet Royal, welke het Bossche Broek omgeeft, door te steken
om van het hoge water af te zijn.
Het gehele Bossche Broek stond onder water. De koeien stonden met hun poten behoorlijk in
het water. Grote trammelant natuurlijk, èn met de boer èn met de Dijkgraaf.
Een hoop gedonder hebben we gehad, maar in die tijd van wederopbouw was het mogelijk om
zo'n beslissing te nemen. Nu kan dat natuurlijk niet meer om het op eigen houtje te doen.
Achteraf kregen we van de Dijkgraaf toestemming om, als het weer kritiek was, het nog eens te
doen.
We moesten dan wel even een dijkje leggen in het Bossche Broek".

Hoog water in 's-Hertogenbosch
59
____________________________________________________________________

Hoog water in 's-Hertogenbosch
60
____________________________________________________________________

GERAADPLEEGDE WERKEN

Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg
Kranteleggers van diverse jaargangen
Verslag aan Z.M. de Koning over de Watersnood van 1880
Speciale uitgave van de Katholieke Illustratie in 1880

Rijksarchief in Noord-Brabant
Archief van de Centrale Commissie tot leniging der waterrampen in Noord-Brabant,
1850-1851 (Nummer toegang: 105.02)
Archief van de Commissie voor de noodlijdenden van de Watersnood van 1861
(Nummer toegang: 027.03)
Archief van de Watersnoodcommissie van 1871 (Nummer toegang: 027.04)
Archief van de Algemene Commissie voor de Watersnood te 's-Hertogenbosch en de
omgelegen landstreek, 1876-1877 (Nummer toegang: 027.05)
Archief van de Algemene Watersnoodcommissie voor 's-Hertogenbosch en omgelegen
landstreek, 1880-1881 (Nummer toegang: 027.06)
Archief van de Commissie tot verzachting van het lot van de slachtoffers van de
overstromingen in Noord-Brabant, 1833-1834 (Nummer toegang: 022.10)
Archief van de Commissie ter inzameling van liefdegaven voor de door de watersnood
armoedig geworden ingezetenen, 1824-1825 (Nummer toegang: 027.02)
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Stadsarchief 's-Hertogenbosch
C.R. Hermans, Watersnood 's-Hertogenbosch
Jacob Pierlinck, Watersnoodramp 1757
W. van de Poll, Watersnoodramp 1855
J. Pastoor, Watersnood 1925 - 1926
André Timmers, Watersnood Gewande
Watersnoodbijdragen Katholieke Illustratie
A. de Geus, Overlaten

Archieven:
Conferentie H.Vincentius van Paulo (Parochie St.Jan)
Resolutiën van de Schepenen van de stad 's-Hertogenbosch, nrs. A189 - A.197 - A.199

Rapport der Commissie uit de gemeente 's-Hertogenbosch inzake Watervrijmaking der
stad
Kranteleggers uit de jaren 1800-1851
Foto's wateroverlast

Archief Dhr. Ad Burgerhof
Foto Bossche Broek vanaf Bastion Oranje

