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HET NUTSDEPARTEMENT TE KAMPEN

EN DE STORMVLOED VAN FEBRUARI 1825.

Bet artikel in het vorig nummer van den Almanak, vermel
dende de verrichtingen van het departement Kampen der Maat
schappij tot Nut van 't Algemeen in de eerste jaren na de
oprichting, moest worden afgebroken aan het eind van 1824.
Doch juist in het daarop volgende jaar deed zich in deze
gewesten een gebeurtenis voor, welke de jeugdige vereeniging
prikkelde tot eene actie van bijzonderen aard, eene waardoor
hare werkkracht en offervaardigheid in hooge mate op de
prod werden gesteld. Het was immers het jaar van den
historischen stormvloed, den hevigsten en in de gevolgen
meest noodlottigen, waarva'n in deze gewesten heugenis be
stand. Duizenden werden van alles beroofd en verkeerden
maanden lang in den uitersten nood. En toen was het aan
het departement, dat werd opgedragen de zware taak om
den te kort schietenden overheidssteun zooveel mogelijk aan
te vullen, om een uitgebreide landelijke hulpactie in te stellen
en een volledigen verplegingsdienst te organiseeren.
Dat die taak zonder aarzelen werd aanvaard en hoe zij

werd volbracht, is uitvoerig in notulen- en brievenboek vast
gelegd en hierdoor werd ons de gelegenheid geboden daarvan
wat na te vertellen. Ook voor dit loffelijkewerk onzer Kamper
voorvaderen vragen wij van den lezer opnieuw eenige belanq
stelling.

* * *
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Het was Donderdag 3 Februari 1825. *) Gedurende den
ganschen dag deden zich onweersverschijnselen voor en was
het voor den tijd van het jaar onnatuurlijk warm. Er woei
een zuidwestenwind met grillige vlagen, afgewisseld door
volkomen stilte. Tegen den avond nam de wind toe in kracht
en bleek gedurende den nacht te zijn opgeloopen naar het
noorden, waardoor de IJsel sterken was begon te vertoonen.
In den loop van dien 4en Februari ging de wind over in een
vliegende storm en kwam het rivierwater met zorgwekkende
snelheid omhoog. Tegen het einde van den dag had de storm
het karakter van een orkaan aangenomen. In snel tempo en
met ongekende hevigheid volgden de vlagen elkander op,
zoodat de zee met onweerstaanbaar geweld storm liep tegen
den oostwal en bergen water samenperste in de mondingen
van IJ sel en Zwartewater. Het werd nacht, maar niemand
dacht aan ter ruste gaan. De heele burgerij was op de been
en school in de zwarte duisternis angstig samen tot dichte
groepen. Het stadsbestuur was volledig in het Raadhuis aan
wezig, op het ergste voorbereid.
Welk 'n nacht! Om drie uur reeds stroomde het water over

den Steendijk buiten de Venepoort en in den vroegen ochtend
sloegen de golven over de verkisting van den Broerenweg,
terwijl in die poort zelve een gat spoelde ter diepte van 2Yz el.
Burgemeester Lemker liet toen meer naar achteren een af
sluiting maken van zandzakken. Terwijl men met man en
macht hiermee doende was, stortte plotseling op eenigen af
stand een stuk muur van het bolwerk in en even later viel
ook een gat tusschen Cellebroeders- en 'Venepoort. Deze
bressen waren te wijten aan het beukend geweld van aan-

* ) Deze bijzonderheden zijn ontleend aan een gedetailleerd rapport
van de hand van den heer J. ter Pelkwijk, lid van Gedeput. Staten der
Provincie Overijssel, uitgegeven in Januari 1826, hetwelk een volledige
beschrijving geeft van den ramp en van de aangerichte schade,
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spoelende gebinten en van zware palen, in massa weggerukt
en meegevoerd van Schokland. Inmiddels begon het vloed
water ook over de verkisting der andere poorten naar binnen
te stroomen. Met koortsachtige haast werd gezwoegd om nog
te redden wat mogelijk was. Allen, oud en jong, rijk en arm,
spanden zich tot het uiterste in om de aanstormende golven
het binnendringen te beletten. Een hopeloos verweer! Opeens
bezweek de toldeur in de sluis bij de Cellebroederspoort en
daarmee was de strijd beslist. Reeds om tien uur in den
ochtend was het grootste deel der stad gelnundeerd. AIleen
"de Oudestraat tusschen Plantagie en Bovenkerk" was nog
droogvoets te passeeren. In genoemd kerkgebouw liep de
vloer wel niet onder, maar aan de zuidwestzijde perste het
water toch zoo door, dat dit deel der kerk blank stond en
dat daar vele grafzerken instortten. Heel erg was het gesteld
met de Groenestraat, waar op sommige plaatsen het water
reikte tot aan de dakgoot der huisjes. De Broederenweg was
versperd door naar birinen gespoelde balken, kozijnen en
spanten, tusschen welke barricaden cadavers van vee zicht
baar waren.
En op vele andere plaatsen zag het er eveneens ontstellend

uit. Het wreedst geteisterd stadsdeel was echter Brunnepe.
Reeds in den voornacht hadden de bewoners van de laagst

gelegen woningen met achterlating van al hun bezit zich door
de vlucht moeten redden. Anderen deden nog een poging
enkele stukken van waarde in veiligheid te brengen, doch
daarbij verrast door het aangolvende water, moesten zij over
haast de wijk nemen naar den zolder. Bruischend omspoelde
de stroom dan de wanden van het huisje, welke schokten
en trilden telkens, wanneer een dobberend stuk gebinte er
tegen botste. En aldoor sterker werd de drang, welken de
muren hadden te weerstaan bij de snelle stijging van het
water, dat ten laatste opspatte tegen de brieke zoldering. En
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dan restte als laatste toevlucht het dak. Men denke zich den
toestand in: bij dat barre weer zonder dekking onder den
blooten hemel, ook oude menschen en kleine kinderen, met
den grijnzenden dood voor oogen! Uit alle richtingen, van
verre en nabij klonk hulpgeroep, gekrijt en gekerm. Maar
hoe hier hulp te verleenen? Het was voor allen duidelijk, dat
iedere poging tot helpen met groot levensgevaar zou gepaard
gaan, niet het minst door botsingen met vlottend hout. Toch
waren er vijf brave kerels, .die zich door dit alles niet lieten
weerhouden een poging tot redding der ongelukkigen te
wagen. Aart Kapitein en zijn knecht Jan van Hulzen onder
namen het, om met hun open schuitje van 4 el 5 palmen lengte
af te steken en zij werden even later gevolgd door een jol,
bemand met Hendrik Bos en de broeders Anthonie en Hen
drikus Gooy. Hachelijke onderneming! Een enkele stoot van
rondtollende balken kon volstaan om de hulk te doen kan
telen en desondanks hebben deze mannen dien ganschen
bangen nacht en nog een deel van den volgenden dag alle
gevaren getrotseerd en geen kamp gegeven, v66r hunne taak
vervuld was. Maar toen mochten zij dan ook de voldoening
smaken meer dan 100 menschen (27 mannen, 28 vrouwen
en 49 kinderen) het leven te hebben gered, waarbij de redding
meerdere malen geschiedde op het uiterste moment.

Groote vrees bestond ook voor de IJ selbrug, doch het bouw
werk vermocht, hoewel schuddende op de fundamenten, weer
stand te bieden aan den enormen druk, waaraan het geruimen
tijd bloot stond. Vermeld wordt, dat de beide dichtst bij den
rechter oever staande jukken geheeI verstopt waren met de
lichamen van verdronken vee.
Waar de stedeling zooveeIte lijden had, laat zich gissen, wat

het. lot moet geweest zijn van de bewoners der naburige land
gemeenten en van het Kamper Eiland. Om met het laatste
aan te vangen, staat vermeld, dat niet minder dan 39 Eiland-
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bewoners het leven verloren, waaronder drie geheele gezinnen:
dat van Derk Voerman (9 pers.), van Egbert Reins (6 pers.)
en van Wichert van Dijk (8 pers.), terwijl de meeste pachters
al hun vee verloren. Zoo verdronken 46 koeien van Hendr.
Kracht, 45 van Cornelis Boer, 44 van Peter Teune, 43 van
H. J. Galle, 41 van H. R. Vos, van Aalt Prins, H. J. v. d.
Weerd en Kl. Kracht ieder 40, van Berend Rotman, D. A.
v. d. Bosch en G. Hoekman ieder 37, enz. enz. Op het Haat
land waren slechts muurresten en puin overgebleven. Aan
den Zwarten Dijk werden de aldaar staande school en drie
in de onmiddellijke omgeving liggende boerenhuizen volkomen
weggevaagd en al de bewoners, te zamen 17 in getal, kwa
men om.
De uerdere omgeving. Volgens het rapport - ter Pelkwijk

bezweken reeds in den nanacht van 4/5 Februari de dijken
bij Vollenhove en bij Zwartsluis, later ook de Mastenbroeker
Zeedijk en die te Grafhorst. In den (nog niet lang tevoren
verzwaarden) Kamperveenschen Zeedijk sloegen drie gaten
en in den IJseldijk tusschen Kampen en Wilsum niet minder
dan vij£. En welk 'n gaten! Tot aan het maaiveld werd het
dijklichaam weggeslagen en dan v66r de breuk een diepe
kolk uitgespoeld. En door die open poorten stortte de stroom
onbelemmerd in de lage vlakten naar binnen: den polder van
Mastenbroek, den polder van Kamperveen, het kwartier
Vollenhove; al deze landen - ruim het vierde deel van
Overijssel - herscheppende in een bare zee. Het noodlottig
effect van de ramp werd nog vergroot door het ongeloofelijk
Korte tijdsbestek, waarbinnen het drama zich afspeelde. Hier
door toch werd veelal aan de ongelukkige landbevolking de
gelegenheid benomen iets van haar roerend bezit en althans
hare levende have in veiligheid te brengen. Veel erger nog
was, dat velen er niet in mochten slagen het veege lijf te
redden. Hoe' ver de vloedgolven binnen enkele uren naar

7
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binnen dronqen en met welk een geweld, blijkt hieruit, dat
in de omgeving van Frankhuis brokstukken van daken, ver
splinterd houtwerk, bergkappen, planken en gereedschappen
lagen opgestapeld en dat onder Dalfsen werden teruqqe
vonden schuiten, vischwant en aalkorven, afkomstig van
Schokland. Maar de verbijsterende omvang van de catastrophe
spreekt wel het sterkst uit door den heer ter Pelkwijk opge~
maakte tab ellen, waaraan het navolgende sombere lijstje is
ontleend:

Kampen
IJ sselmuiden
Grafhorst
Wilsum
Kamperveen
Zalk
Genemuiden
Zwartsluis
Vollenhove
Schokland

Aanlal
inwoners

7748
1089
290
402
533
646
1384
2563
1347
647

Verdronken Verdwenen Verdronken Verdronken
menschen en onbewoonb. koeien paarden

gew. huizen

48
35
6
2
6
5

22
11
14
13

169
162
41
26
63
50
166
262
91
112

2314
745
37
40
751
181
298
272
306
17

115
32
2
4
31
15
12
11
6

Gelijk hieruit blijkt, werden de buurtjes aan de overzijde
wel heel zwaar getroffen, materieel, maar ook door verlies
van menschcnlevens. In het rapport wordt verteld van vijf
IJ selmuider gezinnen, tezamen 21 personen, die een toevlucht
hadden gezocht in een bokschuit. Na uren zwalkens werd
de schuit tegen den dijk der Dieser ,Mark geworpen en konden
drie van de ongelukkigen gered worden; alle overigen waren
omgekomen in het water of door de koude. Zekere Daniel
Langenberg, wonende bij den Hoogen Vonder aan het weste
lijk einde van de Koekoek, vluchtte met vrouw en 4 kinderen
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eveneens in eene bok. De schuit raakte in een kolk, schepte
water en zonk. Lubbert Hageman aan de Bisschopswetering
bij de Drie Bruggen zocht met vrouw en kind redding in de
kruin van een boom. Toen zij gevonden werden, gaf alleen
de man nog teekenen van leven.
Ook het kleine Grafhorst werd geteisterd. Van den Bran

dinqer- of Pruimendijk met de 20 aangebouwde woningen
bleef vrij wel niets over dan hoopen zand en puin, Op dit
punt hadden de bewoners er althans het leven afgebracht.
In Kamperveen bleef geen huis ongehavend. AIleen de

hoogstaande kerk maakte een gunstige uitzondering, doch de
pastorie werd gedeeltelijk weggeslagen. De veestapeI ging
nagenoeg geheel verloren.
Tot zoover ons citaat nit de brochure ~ter Pelkwijk, genoeg

om den lezer een denkbeeId te geven van de geweldige betee
kenis dezer natuurramp voor heel het oostelijk kustgebied der
Zuiderzee.

Het laat zich begrijpen, dat tegenover een ramp, zoo heftig
en overrompelend en van zulk een omvang, de overheid mach
teloos stond, nog in aanmerking nemende, dat ze zich voor
deed in een tijd, teen het terrein van wettelijke voorziening
op sociaal terrein nog vrij wel braak lag. De stedelijke reqee
ring was dus wel verplicht, zich voor medewerking en steun
te wenden tot particulieren, in de eerste plaats tot de voor
aanstaande leden der burgerij. Er viel geen tijd te verliezen.
Onverwijld moest worden voorzien in den dringenden nood
van honderden gezinnen, waarvan de meesten dakloos waren
en van het noodigste beroofd. Aanvankelijk had men de uit
alle richtingen toestroomende vluchteIingen gelegerd in het
Stadhuis en in de Gasthuizen en was het meegevoerde vee
ondergebracht in Boven- en Buitenkerk. terwijI de Stads
herberg tegenover de brug overvuld was met noodlijdenden

7*
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uit IJ sselmuiden. Hoe al die menschen voorloopig onder dak
te brengen, hoe hun dekking en kleeding te verschaffen, hoe
hen te voeden, hoe de talrijke zieken en zwakken te verplegen?
Voor deze en meerdere vragen zag men zich plotseling ge~
plaatst. Zonder eenige voorbereidinq, zonder de minste Iond
sen of reserves in geld of goederen. Het vinden van een
antwoord op deze vragen, het oplossen van dit probleem
vormde een weI heel zware taak. Een taak, welke mannen
eischte, mannen van initiatief, mannen van aanpak; mannen
ook genegen zich te geven voor de publieke zaak, bereid per
soonlijke offers te brengen ten .mutte van 't alqemeen". Kan
het dan nog verwonderen, dat de Overheid zich zonder aar
zelen richtte tot het Nutsdepartement, hetwelk in zijn kort
stondig bestaan reeds zooveel bewijzen had gegeven van
hurnaniteit, organisatie en offervaardigheid? En ook thans
waren de Nutsmannen onmiddellijk bereid en paraat, om aan
den oproep gehoor te geven. Reeds op Maandag 7 Februari
werd in voltallige ledenvergadering een kommissie van tien
leden benoemd, ten einde met den uitersten spoed een werk
plan op te stellen en inmiddels stappen te doen tot het
inzamelen van giften uit aIle deelen des lands. Die kommissie
bestond uit de heeren Ds. B. Rusburg, voorzitter, J. Moulin,
secretaris, J. A. Broese, penningmeester, D. G. Escher, P. C.
Bondam, U. O. Koolman, C. A. Gluysteen, F. Fels, J. Spree
en W. Hemsing. Staande de vergadering werd als grondslag
voor het werkfonds door de aanwezigen alvast een bedrag
van ruim f 800.- bijeengebracht. In hare eerste samenkomst
verdeelde de kommissie het terrein van werkzaamheid als
voIgt: voor Kampen en Brunnepe en het Onderdijksche de
heeren Escher en Gluysteen, voor Zwartendijk, Zeeburg en
Haatland: Broese en Spree, voor Zuider~, Vossen- en Katten
waard, de Pijper en 't Raas: Bondam en Fels, voor Binnen
Eiland en Mandjeswaard: KooIman en Hemsing. IJsselmuiden
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en Kamperveen werden toevertrouwd aan de zorgen van de
heeren Leendertz en van Romunde, terwijl Seidel en Gillot
te Schokland zouden opkomen voor de beIangen van dat
eiland.
En toen trok men aan het werk. Er was aan alles gebrek;

er was van alles onmiddellijk noodig. Ous moest in stad en
land de publieke liefdadigheid worden gemobiliseerd. Het
kwam er op aan het oor en daardoor het hart en ten sIotte
de beurs van den welmeenenden landgenoot te bereiken en
in die dagen bij de nog primitieve organisatie der pers en de
gebrekkige verkeersmiddelen kostte dit heel wat meer moeite
dan in onzen tijd. Begrijpelijkerwijzerichtte de Nutskommis
sie zich in de eerste plaats tot de zustervereenigingen, met een
warme aanbeveling van het Hoofdbestuur del' :Maatschappij
en tal van departementen hebben, op het prachtige voorbeeld
van Amsterdam, naar de mate van hun draagkracht steun
verleend. Voorts namen de Haarlemsche. de Amsterdamsche
en de Overijsselsche Courant entrefilets op met een roerende
schildering van de beproevingen en van den heerschenden
nood en werden in de genoemde en andere nieuwsbladen per
advertentie dringende aanvragen geplaatst tot steunverleening
in natura en in contanten. Maar hierbij liet men het niet.
Persoonlijk trokken de comiteleden en anderen er op uit naar
Amsterdam en Haarlem (herhaaldelijk), naar Rotterdam,
Deventer, Groningen, naar alle plaatsen, waar vrienden en
bekenden en zakenrelaties verbleven, om dezen omtrent den
toestand volledig in te lichten en op hen een beroep te doen
tot medewerking en tot het instellen van een hulpactie in·
eigen kring. Al deze moeite en inspanning kon niet onbeloond
blijven en inderdaad liet het succes zich niet wachten. Al
spoedig en allengs in milder stroom begonnen de giften toe
te vloeien. Het notulenboek der kommissie maakt reeds op
18 Februari melding van de aankomst uit Amsterdam van een
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schip met levensmiddelen, welke in het Buiten-Gasthuis wer
den opgeslagen. De lading bestond uit 1500 Ned. P. gerookt
spek, 140 mud erwten, 60 mud br, boonen, 40 mud gmt, 8
vierendeelen borer. enz. Nog voordien was reeds een geld
zending van f 250 ontvangen uit Amsterdam, f 300 uit Haar
lem en van onderscheiden departementen tezamen f 485. Zoo
als niet anders te verwachten, gaf ook de eigen burgerij,
hoewel voor een groot deel zeIf in lasten, blijk van offer
vaardigheid, zoodat hier binnen enkele dagen ruim 3000
gulden kon worden bijeengebracht, waaronder de kapitale
bijdrage van 700 gulden door de Afdeeling Kampen van .Jiet
Israel. Genootschap tot Bevordering van Zedelijke Bescha
vinq", In de daarop volgende weken kwamen uit alle deelen
des lands rneerdere liefdegaven en geld binnen. Deventer zond
160 wollen dekens en 20 rollen bombazijn, Rotterdam 18 bed
den met toebehooren, Dordt verscheiden kisten met onder
goed en kinderkleeding. Begin Maart kwam uit Amsterdam
een tweede schip met levensmiddelen voor den wal en kort
daarna verraste ook 's lands noorden met de zending van
een diep liggende praarn, volgeladen aan .Jiet Ommelander
Huys" te Groningen, met kIeeren, beddegoed en eetwaren.
Tot zeIfs uit Namen werd een partij kleedingstukken ontvan
gen, (waarvan echter de inhoud wel getuigde van de goede
bedoeling maar minder van den praktischen zin der schen
kers). Bovendien mocht de penningmeester dagelijks groote
en kIeine geldzendingen boeken, welke op 15 Maart in het
kasboek reeds het totaal van 12.000 gulden overschreden. De
belangrijkste gift werd 21 Februari aangeboden door ds Ram
bonnet, predikant te Eemnes-Binnen, die in zijne woonplaats
en omgeving een som van f 2500 voor het goede doel had
bijeengebracht, en daaraan de voorwaarde verbond, dat de
helft van het bedrag moest ten goede komen aan de nood
lijdenden te IJ sselmuiden.
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Bij het doorbladeren van het oude brievenboek wordt wel
sterk de indruk gewekt, dat de waarneming van het secreta
riaat der kommissie ook geen sinecure meet geweest zijn.
Voornamelijk als gevolg van de toenmalige opvattingen. De
inkornende brieven en giften toch werden niet alleen alle uit
voerig beantwoord, maar dit antwoorden geschiedde steeds
in de breedsprakige en gezwollen stijl van dien tijd. We
kunnen de lust' niet weerstaan, hiervan een enkel voorbeeld
aan te halen. Zooals hoven gemeld, was een belangrijke bij
drage ontvangen van een plaatselijke Israelietischc vereeni
ging en nu was de kennisgeving van ontvangst der som met
dankbetuiging gesteld in dezen vorm:

"Is er voor het we1gestemde hart geen aangenamer
"pligt dan ten nutte van zijne natuurgenooten te arbei
"den, het is vooral in de dagen van weedom en kommer,
.xlat de band, welke de stervelingen verbindt, nauwer
"wordt toegetrokken. De pogingen van ons Departement
"om het deerniswaardige lot van zoove1erampspoedigen,
"die door den schrikkelijken vloed in leed gedompeld
..zijn, te lenigen, zijn dank zij der Goddelijke Voorzie
"nigheid velerwege ondersteund geworden. Al schieten
"kortinklijke schatten te kort om de verliezen te her
"stellen, echter mogen wij roemen op de weldadigheicl
"van Nederland, en wij gevoelen onzen ijver door de
"talrijke opofferingen dagelijks bekroond en aangevuurcl.

"Hartelijk welkom was ook de liefdegift, ons door uw
"Genootschap aangeboden. Dank menschlievende stad- .
"genooten voor Uwen Iiefderiiken steun! Heil onze stad,
.xiat zij zich mag verheugen in een instelling als de uwe,
"welke haar niet alleen tot een hooge eer verstrekt, maar
"die ook vooral den edelen oprigters met eene heilige
"zelfvoldoening meet doordringen."

Al verloochende de bekende weldadigheidszin van Nederland
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zich ook bij deze nationale ramp niet, toch moest nog bij de
nijpende behoefte met de beschikbare middelen worden ge
woekerd. De legering van meer dan 700 menschen, de klee
ding, de voeding, de verwarming vormden even zoovele
netelige problernen, nog verzwaard door de heerschende
vinnige winterkoude. Van de eerste dagen af werden telkens
scheepsladingen turf aangekocht (de prijs was volgens de
notities +- f 3.50 per 1000 lange turven, vrij aan den wal
geleverd). Het kleedingvraagstuk stelde eveneens dringende
eischen, niet in de laatste plaats ten aanzien der kinderschaar.
WeI kon reeds melding gemaakt worden van de zendingen
beddegoed en dekens, ook van de groote partijen boven- en
onderkleeding, benevens balen te verwerken stof, welke uit
verschillende plaatsen ontvangen werden. Dit alles werd met
groote dankbaarheid in ontvangst genomen, doch was geheel
ontoereikend om ten volle in de behoefte te voorzien. Op
groote schaal werden balen katoen, baai en bombazijn en
pakken garens aangekocht, welke in spoedtempo door kleer
makers en door een groot aantal naaimeisjes onder toezicht
en met hulp van een huisvrouwen-comite werden verwerkt
tot kleedingstukken.
Een ander vraagstuk, wel het meest klernmend, was dat

der dagelijksche proviandeering. Bij herhaling werden groote
hoeveelheden voedingsmiddelen per as en per scheepsgelegen
heid van elders toegezonden, waarvan een dankbaar gebruik
werd gemaakt, doch er werd zooveel vereischt om aIle honqe
rige magen te vullen. En daarom was voortdurend aanvulling
van voorraad noodig ten koste van de beschikbare fondsen.
Zoo staat in het kasboek o.m. per 2 Maart de aankoop geno
teerd van 2000 pond spek ad 22Yz cent en van 100 ton aard
appelen ad f 2.80 de ton (dien zelfden dag werden 20.000
pond hooi ad f 4.50 aangekocht en, weI opmerkehjk, 100
Evangelische Gezangboeken ad f 0.75 per stuk). Het uit-

f
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deelen van de levensmiddelen had plaats in "de voormalige
Doopsgezinde Kerk" volgens vastgestelde regelen. Ze werden
verstrekt aan het gezinshoofd op vertoon van bons, welke
golden voor den duur van een week. In sommige gevallen
konden volgens beoordeeling door de hiermee belaste korn>
missarissen naast de verstrekkingen in natura ook geldbe~
dragen worden toegekend.

Er naast deze dagelijksche beslommeringen waren er nog
moeilijkheden van allerlei aard, welke de aandacht vroegen
en waarin moest worden voorzien. Zoo liet de kommissie ge~
strande Schokker schuiten (een paar daarvan lagen op den
Zandberg) naar hun element terugvoeren. Noodverblijven
werden opgeslagen ter tijdelijke stalling van het overgebleven
vee; droevig gering in aantal, daar van de aanvankelijk ge~
redde beesten nog verscheidene tengevolge van de doorgestane
ontbering waren gestorven, terwijl anderen kwijnend bleven.
De beschadigde woningen en ontredderde botters ondergingen
zoo mogelijk een voorloopig herstel, althans wanneer dit zon
der beduidende uitgaven kon geschieden; van de overige
bouwvallige huizen en stalling en werd een deskundige schat
ting van kosten opgemaakt ten dienste der Overheid.

Begin April bedroeg het aantal bedeelden, groot en klein,
nog 531. Toen drong de tijd tot bewerking van den bodem,
tot zaaien en poten. Landbouw- en tuingereedschappen moes
ten worden uitgedeeld en tevens werd aanqekocht: ,,200 mud
paardeboonen. 5 mud gr. erwten, 60 mud zaaigarst, 20 mud
haver, 200 zak poot-eters en 100 zak poot-stobben". In de
zelfde maand werd ook overgegaan tot den aankoop van
koeien. De eerste maal op 11 April 65 beesten voor 4366
gulden en kort daarop 66 voor 4100 gulden, beide keeren te
Groningen, en later nog meer tegen prijzen, welke zich he
wogen om f 70 per stuk. De koeien werden gedistribueerd
onder de boeren, die al hun vee verloren hadden. Bet zal
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hierbij duidelijk zijn, dat deze schenking slechts kon beschouwd
worden als eerie tegemoetkoming, en een zeer povere, in het
ge1eden verlies en dat zij in geenen deele bedoe1d was als
een vorm van schade1oosstelling. De uitdeding had plaats
"ten huize van Westendorp" en geschiedde aan de hand van
de schadelijsten: aan deqenen, die van 5 tot 10 stuks vee
hadden verloren, werd 1 koe toegewezen; aan hen, die van
10 tot 15 stuks hadden bezeten, 2 koeien en zoo vervolgens;
echter tot een maximaal getal van 6 koeien aan een persoon.
De aanwijzing der dieren yond plaats bij loting.

Nog tot in den nazomer van het noodlottige jaar zijn de
Nutsmannen met dezelfde krachtsinspanning en toewijding
voortgegaan met hun werk van burgerzin en naastenliefde.
En toen dit werk gestaakt werd, was dit omdat het gestaakt
moest worden. De beschikbare fondsen waren toen tot de
laatste penning verbruikt en de voedende bronnen had den
opgehouden te vloeien.

Hoe de stedelijke regeering oordeelde over de door het
departement ge1everde presta tie blijkt duidelijk uit het hier
volgende

Extract uit de notulen van Burqemeester en Wethouders van
Kampen per 4 Februeri 1826.

"Heden voor een jaar woedde de hevige storm met
"den gedugten zeevlocd, waarteqen diiken en dammen
.xmbestand bleken, bezweken en jarnmerlijk verbreizeld
"werden, zoodat honderden, van dak en have beroofd,
"in het uiterste gevaar verkeerden, om het nauw geredde
,,leven nog te verliezen door kommer en ontbeering.
"Toen heeft in die oogenblikken van angst en ont

"zetting het departernent Kampen der Maatschappij tot
"Nut van 't Algemeen zich onmiddellijk opgemaakt en
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"beijverd om de reddende en hclpende hand te reiken
"aan de slachtoffers. Op zijn oproep en bede zijn uit
. "aIle dcelen des lands qiften, goederen en levensmidde
.Jen toeqevloeyd, welke door welberaarnde maatregelen
"doelmatig werden toebedeeld, zoodat de wreed getrof~.
"fenen verzorgd, gevoed, gekleed en weder met levcns
.miocd en hoop bezield werden,
"Burgemeester en W ethouders, zich heden dit alles

.Jiennnerende en thans de vruchten van dat edelmocdiqe
"en grootsche werk in het aanvankelijk herstel aanschou
"wende, voelen zich verpligt het Departement voor
.mocmd hunne warrne en diepgevoelde erkentenis te
"betuigen voor al de moeiten en voor al de offers, welke
"bestuurders en leden zich maanden lang hebben ge~
"troost om het deerniswaardig lot van honderden mede
.mienschen te verzachten.

"Moge tot in verre toekomst de groei en bloei van
"het Departernent zijn gegrond in de onuitwisbare her
"innering aan hetgeen in den jare 1825 is verricht."

Voor extract conform
de Burqemeester der Stad Kampen

F. LEMKER.

De lezers van het artikel over de 'Mi]. tot N. van 't A. in het
vorig nummer van den Almanak zullen zich kunnen herinneren,
dat tot de veelzijdiqe verrichtingen der maatschappij ook he
hoorde: het toekennen van eerernedaljes. getuigschriften en
geldelijke belooningen voor reddingswerk met gevaar voor
eigen leven, waarvan de uitreiking geschiedde met bijzondere
plechtigheid. Zoo ooit dan was voor het departement Kampen
in 1825 na de schokkende Februari-qebeurtenisscn alle reden
aan dit sympathieke gebruik vast te houden. En inderdaad
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werd op 10 November in het Muzyk-Colleqie een buiten-
, gewone vergadering gehouden, welke door de burgerlijke en
militaire autoriteiten van Kampen en uit de omgeving werd
bijgewoond en waaraan orgelspel en koorgezang een plechtig
en feestelijk cachet gaven. In die vergadering werden na een
warme toespraak van den voorzitter een l ti-tal gouden eere
medaljes met getuigschrift uitgereikt, waarvan aan inwoners
van Kampen 5, Kamperveen 3, Blokzijl 4, VoIIenhove 2 en
Schokland 2. Elk der bekroningen werd voorafgegaan door
het voorlezen door den secretaris van het desbetreffende
officieel rapport, waarin het verrichte heldenfeit uitvoerig
werd omschreven.

En nu willen we dit artikel besluiten met den afdruk van
een dier verslagen, namelijk dat, hetwelk was uitgebracht door
den Schout der gemeente Kamperveen, H. A. de Chalmot:

In den bangen nacht van 4 op 5 Februari zijn ook
in de buurtschap De Zande heldenfeiten bedreven, welke
verdienen aan de vergetelheid te worden ontrukt.

Reeds meer dan 24 uren had de storm met onver
minderd geweld gewoed en de wilde zee voortgezweept
over dijken en dammen. Tot 12 voet hoogte stond het
water hoven de landen.

Het was twee uur na middernacht. Bij den waard
Gerrit van Keulen aan de Zan de school een groep
menschen zwijgend en gedrukt samen rand het haard
vuur, luisterende naar het boos gerucht van wind en
golven. Opeens voer een zenuwschok door de afgetobde
licharnen. Wat zou dat zijn? Opnieuw uit wijde verte
die snerpende kreet, Geen twijfel meer: dat was het
hulpgeschrei van een mensch in doodsnood. En op het
zelfde oogenblik was de herberqier reeds op de been.
Hier moest gehandeld worden! Wie deed mee? Geen

•,
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antwoord. Geen beweging onder de aanwezige mannen.
Dan naar de buren. rMaar ook dezen achtten het gevaar
te groot om zich te wagen. Even verder stond een
steltenberg. waarin de 52-jarige veehouder Jan Jacobs
van der Wolde en de 60-jarige daglooner Gijsbert Ger
rits Hop met hunne gezinnen. tezamen tien personen,
een toevlucht hadden moeten zoeken. Ook daar waren
de noodkreten opgevangen en toen Van Keulen bijstand
kwam vragen. waren de beide bejaarde mannen daartoe
aanstonds bereid. De waard beschikte over een zooqe
naamde nood- of schietschouw, een platboomd vaar
tuiqje, waarmee hij in voor- en najaar over de onder
geloopen uiterwaarden vaarde en dat .s winters dienst
Icon doen als slede, waarom het van ijzerbeslag was
voorzien. Dit nietige pontje werd nu te water gesleept
en het drietal inzittenden zette af. Hun taak was de
schouw tegen de golven op te werlcen in de richting.
vanwaar bij poozen de jammerklachten nog tot hen
bleven doordringen. Een hachelijk ondernemen! Telkens
wanneer een hooge roller het schouwtje van voren op
hief, klemde de bemanning zich aan dien rand vast. om
daarna onversaagd verder te booinen. Na een eindeloos
schijnend geworstel schemerde eensklaps boven het
onstuimige watervlak een grauwe massa. Bij nadering
bleek deze de twijgenkop van een zwaren wilg. waarin
een menschelijk lichaam lag of hing. Met veel moeite
gelukte het zoo nabij te kornen, dat de drenkeling in de
schouw kon worden opqenomen. De man. die herkend
werd als te zijn zekere Rein van Holten. gewoond heb
bende aan den Zwarten dijk, leefde nog. doch was totaal
uitgeput. (Later bleek, dat de woning van dit gezin in
den morgen van den vorigen dag was weggeslagen.
waarbij man. vrouw en kind werden meegesleurd. Van
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Holten zelf wist zich vast te klampen aan een drijvende
hooischeIf, doch zag vrouw en dochtertje voor zijn oogen
verdrinken. Na tijden rond gezwalkt te hebben, had hij
den wilg weten te bereiken, zich met de looten vast
gebonden en in dien toestand, ten deele onder water,
15 uren doorgebracht, toen de redding daagde.) De
terugtocht, door gunstiger windrichting minder zwaar,
voerde langs de boerenplaats van Gerrit Flips Ruiten
berg, vanwaar bij de nadering van de schouw een erbar
melijk hulpgeroep werd aangeheven. De muren van het
woonhuis waren ten deele weggeslagen en verzakt, zoo
dat het gezin van vijf personen op den zolder in groot
gevaar verkeerde. Zonder aarzeling waagde zich het
onverschrokken drietal in de nabijheid van het wagge~
lende dak en na eenige vergeefsche pogingen mocht het
gelukken allen op te nemen in het thans overbelaste
vaartuigje. Door beslist optreden wist Van Keulen ech
ter ongevallen te voorkomen en zoo kon tegen zes uur
in den ochtend worden aangelegd bij de woning van
J. S. van Dijk, waar de geredden onderdak en verzor
ging vonden. Maar nog waren de drie braven niet aan
het einde van hun taak. Zij hadden van Ruitenberg ver
nomen, dat diens buurman Jan Zonnenberg met zijn
gezin evenzeer in nood verkeerde en dus staken zij na
korte rust nogmaals van wal. Weer werd van hun uit
houdingsvermogen het uiterste gevergd, v66r het doel
werd bereikt. Gelukkig nog juist intijds. Het gezin
Zonnenberg doorstond doodsgevaar. Ook deze men~
schen werden na veel gezwoeg in de schouw opgenomen
en in deerniswaardigen toestand maar allen levend over
gebracht naar den Zanderdijk en in een der woningen
aldaar verwarmd en verpleegd.
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Naar uit het voorgaande blijkt, hebben aldus Gerrit
van Keulen, Jan Jacobs van der Wolde en Gijsbert
Gerrits Hup met groot gevaar voor eigen leven elf
medemenschen van den dood gered.

de P. -


