
DIRK BOELE EN DE WATERSNOOD VAN 1825

A.F .A. Piederiet

In de Kamper Almanak van 1992 werd onder de titel 'Dirk Boele (1778-1846),Mr.
schilder te Kampen' een bijdrage gewijd aan het leven en werk van deze Kamper
schilder. Hierin werd ook een korte beschrijving gegeven van het in het Kamper
gemeentearchief aanwezige aantekeningen- en schetsboek van Dirk Boele.'Dezenam
genoemd boekje in gebruik in november 1808, voor het maken van aantekeningen
betreffende een hertaxatie van onroerend goed.Hij voerde deze taxatie van in totaal
122percelen (woningen,molens en fabrieken) uit, samen met A. Jilink en L. deWaal,
op last van de Landdrost en Assessoren ten behoevevan de 'verponding'."
Het boek telt 112 bladzijden. Op de eerste 34 bladzijden vinden we genoemde
aantekeningen, op de laatste bladzijde de afrekening met de overheid van de
taxatiekosten. Waarschijnlijk werd het boek hierna opgeborgen tot februari 1825,
want op 4 februari 1825 raasde een zware storm met orkaankracht over ons land en
veroorzaakte het opgestuwde water van de Zuiderzee een grote watersnood. Toen
haalde Dirk Boele,die meeleefdemet het wel en weevan zijn stad, het maar voor een
klein deel gebruikte aantekeningenboek te voorschijn en gebruikte het om de
overstromingsramp in woorden beeld te verslaan.

De stormvloed van 1825

Een van de vele stormvloeden die ons land in de loopvan de eeuwen teisterden, begon
in de nacht van 3 op 4 februari 1825. Het was vooral het westen van Overijssel dat
door deze ramp werd getroffen.De oorzaak was een diepe depressie, die van west naar
oost over ons land trok. Voorde depressie uit werd door zuiden- en zuidwestenwinden
het water vanuit het Kanaal de Noordzee ingestuwd, na het passeren ervan draaide
de wind naar het westen en noordwesten en werd het Noordzeewatet de Zuiderzee in
gedreven. Ongelukkigerwijzeviel de zware storm, die op zijn hoogtepunt orkaankracht
bereikte, samen met springtij. In 1953veroorzaakte zulk samengaan de overstromings
ramp in Zuidwest-Nederland.
In 1825 steeg het water van de Zuiderzee z6 snel en z6 hoog, dat in het westen van
Overijssel niet alleen op meer dan 70 plaatsen de zee- en rivierdijken doorbraken,
maar op de meeste plaatsen het water over de dijken heen stroomde. In korte tijd
stonden Schokland en het hele westen van Overijssel tot aan Olst, Heino, Dalfsen,
Nieuwleusen en Steenwijk onder water, terwijl in Drenthe het gebied rondomMeppel
tot aan IJhorst en Ruinerwold werd gelnundeerd. De zware storm maakte van het
ondergelopenpolderland een woedende binnenzee, waarin mensen en vee omkwamen.
J. ter Pelkwijk geeft in zijn in 1826 verschenen boek 'Beschrijving van Overijssels
Watersnood in Februari 1825'een uitvoerige beschrijving van de ramp.' In de Kamper
Almanak van 1937-'38 is een aan Ter Pelkwijk ontleende beschrijving van de
gebeurtenissen te Kampen te vinden.' Ookveel gegevensin deze bijdrage zijn aan Ter
Pelkwijk ontleend. In totaal verdronken in Overijssel 305 mensen. De schade aan
gebouwenen veestapel was enorm, gerekend naar de bevolkingsdichtheidvan die tijd.
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Behalve veel klein vee kwamen 13.073 runderen en 525 paarden om, 574 gebouwen
(huizen etc.) spoelden geheel weg, terwijl er 2284 onbewoonbaar of beschadigd
werden.

De ramp in Kampen en omgeving

In 1825werd de zeewering rondom de stad Kampen gevormd door de IJsseldijk bij de
Greente, de Sint-Nicolaasdijk, de Zwartendijk, de Slaper en de IJsseldijk ten
zuidoosten van de stad. Een tweede bescherming werd gevormd door de wallen en
muren om de stad, waarbij de poorten door daarin geplaatste 'verkistingen' tegen het
water konden worden afgesloten. Kamperveen werd beschermd door de Noord
wendigerdijk en de Nieuwe Dijk (tussen de Roskam en de Zwartendijk). Het gebied
ten noorden van Kampen, o.a. IJsselmuiden, werd beschermd door de Mastenbroeker
Zeedijken.
Brunnepe was in die tijd nog een apart van de stad liggend dorp, met voornamelijk
bebouwing langs de Dorpsstraat en de Greenterweg en verspreid liggende huizen en
boerderijen langs de Sint-Nicolaasdijk, de Pannekoekendijk en de Noordweg.
IJsselmuiden had een hooggelegen kern langs de Dorpsweg, bebouwing langs de
Nieuwe Weg' en bestond verder uit boerderijen en huizen die in een groot gebied
verspreid lagen.
Door een storm op 15 november 1824 was al een grote doorbraak ontstaan in de
Zwartendijk, waardoor de polders Broeken en Maten en Kamperveen gedurende de
wintermaanden al in meerdere ofmindere mate onder water stonden. Hierdoor werd
verder geen schade aangericht. Op het Kampereiland en in de andere buitendijkse
.polders van Kampen' was het normaal, dat in het winterseizoen het zeewater
verscheidene malen over de lage kaden stroomde en het land inundeerde; de
boerderijen waren veilig op 'belten' gebouwd.
Op de 4e februari 1825 werden ook Kampen en omgeving totaal verrast door het
geweld van de storm en de buitengewone hoogte van het water.' Er ontstonden door
braken in de Zwartendijk, bij Kamperveen, in poorten en stadswallen van Kampen, in
de IJsseldijk bij Wilsum, bij De Plas in IJsselmuiden en bij Grafhorst. Brunnepe werd
zwaar getroffen, vooral de boerderijen langs de Sint-Nicolaasdijk. Aan het
zuidoosteinde van de Zwartendijk spoelden de school en drie boerderijen weg, waarbij
17mensen verdronken. De Zeven Huizen (langs de Buitendijksweg) en de boerderijen
op het Kampereiland kregen het zwaar te verduren; ook hier vielen verscheidene
slachtoffers. In de Groenestraat en Broederweg stond het water tot aan de zolders van
de kleine huisjes. Veel schade aan stadsmuren en boerderijen werd aangericht door
het beuken van de zware palen, die van de zeewering van Schokland waren
losgeslagen. In Grafhorst spoelden 26 huizen geheel weg. Er ontstonden twee door
braken. Alleen het hoog gelegen centrum van Grafhorst bleef droog.De bewoners van
het ook zwaar getroffen IJsselmuiden vluchtten, zomogelijk met hun vee, naar enkele
hoog gelegen delen van de gemeente en naar de Stadsherberg voor de IJsselbrug (nu
'De Buitenwacht')."
Onderstaand overzicht, ontleend aan Ter Pelkwijk, geeft een indruk van de verliezen
en de schade in Kampen en omgeving:
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Aantal Verdonken Verdronken Verdronken Verdwenen en
inwoners mens en runderen paarden onbew. huizen

Kampen 7748 48 2314 115 169
IJ sselmuiden 1089 35 745 32 162
Grafhorst 290 6 37 2 41
Wilsum 402 2 40 4 26
Kamperveen 533 6 751 31 63

Het verslag van Dirk Boele

In zijn aantekeningenboek geeft Dirk Boele een uitvoerige beschrijving van zijn
belevenissen tijdens de watersnood. In de weken na de ramp trekt hij er op uit, om in
tekeningen de gevolgen van de overstroming vast te leggen. Hieronder volgt zijn
verslag. Om de leesbaarheid te vergemakkelijken zijn punten en komma's toegevoegd
en veranderingen in het gebruik van hoofdletters aangebracht.

Beizonderheden bij de Hoge Watervloed van den 4 Februwary 1825op vrijdag.
Des woensdags den 3 Februw te vooren had men in Kampen gewone hoogte van
daaglijks water en eenen schoonen dag, de wind oost met zonneschijn. Den 3 des
donderdags de wind west tot middag, toen dezelve meer Noordelijk begon te waayen
met stijve koeltjes dat zo verschrikkelijk toenam, dat vrijdagmorgen den 4den des
morgens te negen uren de waterkering in Kampen bij de Sellebroederspoort bezweek en
het in minder dan 2'/2 uur tijds de geheele Stad innundeerde en onderliep, met
uitzondering van een gedeelte der Oudestraat vanaf het midden ooor de Plantasie tot
voor de Bovenkerkdeur. (...)"
De oerdere tafereelen mijn bejegend en in persoon gezien of zelfs helpen oerrigten.zijn
hier na waarheid ter nedergestelt. De gesteldheid van weer en water.op den nacht van
den derden op den oierden.Februwary kan door mijn niet naukeurig worden opgegeven,
alzo eenen verschrikkelijke wind uyt het Noord Westen bijna alle hulp van menschen
vrugteloos scheen en mijne huysgenoten door vrees bevangen mijn het uitgaan om
eenige hulp waar het mogelijk toe te brengen belette, dog op den morgen vroeg van den
(...) dezer noodlottigen dag begaf ik mijn buyten en op straat gaande onmiddelijk naar
die plaatsen daar ik van dienst kunnende zijn, tot dat mijne eerste hulp konde dienen
op de Broederweg daar het water reeds tot de stoep van de Heer Goldstein was genadert
en dus de huizen op de overzijde onder waren gelopen, door het gedeeltelijk bezwijken
der dam'" in de Broederpoort gemaakt, hadden uiij, namentlijk de zoon van de Heer
J.J. van Ingen, nog eenpersoon en ik het geluk een kind met de wieg waarin het lijde te
redden en te brengen zo wij meenden veilig te zijn in de Groenestraat over het Enge
Steegje."
Van daar na de Sellebroederspoort lopend het Bolwerk overkomende, zagen wij de
golfslag des waters over de muur slaan - tot de Broederpoort genadert zijnde zag en
ontmoette ik daar den Heer Bm. F. Lemker" die met een aantal volk op het ijverigste
werkzaam waaren tot het behouden der dam onder de Broederpoort - ontfangende van
den Bm. F. Lemker een boodschap om mijri dadelijk te vervoegen na de
Sellebroederspoort en te zien en vragen of de Sellebroeders Sluis naast de poort ook
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gevaar had. Daar komende en vragende aan de Heeren Bm. Biesterboe", H.A.D.
Chalmot en meeranderen. het begeerde van de Heer Bm. F. Lemher, antwoorden dat de
Sluis geen gevaar (.. .) op het ogenblik had. Daarop am eenige schuppen en houtwerk
vragende werd mijn N. Bruggink mede gegeven en eenige schuppen op de
Sellebroedersweg ontfangen hebbende snelden wij na de Bm. F. Lemker aan de
Broederpoort zijnde terug. Zijnde toen 9 uuren, dog daar mijne hulp door het te groat
aantal volk niet van dienst konde zijn, begaf ik mijn weder naar de SeZZebroederspoort.
Daar komende begonnen de sluisdeuren los te breeken. Lopende dadelijk na domine
Hoek hem hetzelve berigtende, daar van daan de Groenestraat in am de houders van
beesten" en paarden te waarschuwen, vereenigende zich met ons 3 personen zijnde W.
Danker, van Leuven en mijn persoon, reddende van de stal in de vulmolen het vee van
de stallen en bragten het in de Boven Nieuwstraat - van daar gaande vereenigt met
Daniel van Dooren bragten wij een kind in de wieg van G. Last bij zijn zuster achter de
Plantasie. Vervolgens zijnde toen 10 uur na mijn h.uys" willende gaan was het na veel
moeite dat wij nag tijdig genoeg een dam voor de deur konden maken en am 11 uuren
stand het water een voet voor tegen dezelve tot het nademiddag tusschen 2 en half drie
nag een duym gewassen. Dit ter verzekering voor mijn huysgenoten verrigt hebbend
klom ik met behulp van een leer boven uit het venster en door het water wadende ging ik
na de Bovenkerk welke op het coor en am hetzelven coor veeI paarden en koejen
geplaatst waaren die vreeslijke klaagtonen en naar gekerm aanheffende. Daar zijnde
zag ik het water in de graven lopende, zerksteenen die dezelve dekken instorten en veel
schaden in de kerk aan glazen en elders door de geweldige wind veroorzaken. Terug
gegaan en in huys blijvende hadden wij moeite het water uit hetzelve te houden, tot des
avonds am 7 uuren vallende toen hetzelve in minder dan een uur tijds 6 duymen,
daarna vervolgens des nagts tot des morgens 7 uuren zo ver uit de stad weggelopen, dat
de Burgel nag vol en tot op de wal aan de huyzen stand.
Zijnde toen Zaturdagmorgen den 5 Febr. te 7 uuren uitgaande, was het aller
hartroerendst gezigt dat mijn oogen zagen op en langs den dijk van af de oulmolen'" tot
tegenover de Koornmarkt poort een aantal van ruym 70 verdronken stuks vee, zoo
paarden, beesten, varkens benevens een menigte huisgeraden als kisten, hasten; tafels,
melkgoederen, bedgoed. Terug gekomen in de stad, tusschen de muuren bij de
poortdeuren van de Botervatspoort bevonden zich 2 witbonte verdronken koejen aan
een staak waar dezelven aan gestaan hadden, als oak op de Broeder Brug over de
Burgwal 6 verdronken beesten. Vervolgens op het Bolwerk bij het Joden Kerkhof",
verder op na de Sellespoort huisgeraden en verdronken vee dat door de ingang in het
bolwerk van de Heer Rambonet en door de opening der deur tot in de havens binnen de
wal gedreven was. In de Broederkerk komende waar alle stoelen agter over leggende, de
Burgemeesters Bank geheel van plaats verandert en veel steeneri gezakt en verders een
laag van klij en slik agter gelaten.
Buy ten de Vispoort in de hoek bij het Slepers en turfdragershuysje 2 koejen met een
staak aan den ander aan komen drijven. Nag bij het huysje langs de poort 3 stuks
verdronken koejen. Op het Bolwerk bij de Broederpoort een end der ringmuur van ruym
200 voet uieggeslagen" en een menigte huysraad en verdronken koejen over het Bolwerk
heen geslagen, door de muur aan de binnenzijde van de wal ter neder lagen - buy ten de
Veenepoort de behuyzingen vanaf de bleek tot aan de laatste molen deerlijk gerenueerd,
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de gevels weggeslagen, het vee verdronken, de mensen op de huyzen zittende haar leven
nog gered - buy ten de Hagenpoort meest alle huyzen en tuynhuyzen of deerlijk
beschadigd of geheel weggespoelt, buy ten de stad op het IJland een boerenknegt,
hangend met een arm aan een boom dezelve door koude verkleumt en een dito onder
den boom. Nog op een der stads erven een hoog zwangere vrouw in een hooyberg en in
het dub bel gevaar van den dood te moeten. ondergaan, beviel van een kind die egter

beyde zijn gered.

Hieronder o.a. nog de aantekeningen:

De schaden door de watersnood van den 4 Febr 1825 zijn in de Stad Kampen en
deszelfs vryheid, als het IJland, opgenomen en begroot op 3maal hondert duizend, 109
duyzend 600 en 20 guldens, zeg 3, 10.000, 600,20.
De hoogte van het water op de 4 Febr 1825 in de hoge watervloed heeft geweest 12 voet
en 8duym, Hollands, boven den gewone hoogte van dagelijks water te Kampen.

De lijst van tekeningen

In het aantekeningenboek van Boele vinden we 18 tekeningen, die betrekking hebben
op de watersnood. Achter in het boek is een lijst geschreven die 26 nummers vermeldt.
Nummer 1 heeft niet direct met de watersnood te maken. Hieronder volgt de gehele
lijst. De letterlijke tekst is cursief gedrukt, verdere gegevens zijn tussen haakjes
gedrukt. De data stonden meestal op de tekeningen vermeld.
1.De stad van voren op haar linkerzijde (Dit is een in 1826 getekend panorama over
twee bladzijden, waarop Kampen, de IJssel en IJsselmuiden te zien zijn vanaf
Seveningen).

2. in Grafhorst Ruine van Hend. Hein en Jacob Penninkhof(15-2-1825, pentekening;
zie afb. 1met toelichting).

3. een Schokkerschuit op de Hoge Sandberg (IJsselmuiden, 15-2-1825,pentekening).
4. in Grafhorst Ruine van Aaltje en Hille Dekker, op het zelfde tafereel die van de Wed.
Mannes Hein (16-2-1825,pentekening).

5. Ruine in Brunnepe van Gerrit Lubberts en Standplaats van zijn Hoogh. de Erfpr.
en Burgem. Weth. (17-2-1825,pentekening, zie afb. 2 met toelichting).

6. Ruine van Jan Arends Dekker in Brunnepe (18-2-1825,pentekening).
7.Ruine van Rut Post in Brunnepe (19-2-1825,pentekening).
8. Ruine van Egbert Frerik Bille (Brunnepe, 21-2-1825, pentekening).
9. doorbraak van de dijk aan de Plas van vooren (IJsselmuiden, 22-2-1825,
pentekening; zie afb. 3 met toelichting).

10. Linkervleugel der dijkbreuk aan de Plas (IJsselmuiden, 23-2-1825, gewassen
inkttekening). 19

11. doorbraak der dijk bij het Tolhek te Kamperveen (de Roskam, 26-2-1825, gewassen
inkttekening, afgebeeld in Kamper Almanak 1992, blz. 227).

12. Selbroederssluis op den 2 Feb. 1825 in Welstand (Kampen, later getekend,
gewassen inkttekening).
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13. het beswi}ken der Toldeur op den 4 feb. 1825 des morgens 9 uuren in de Sel
broederssluis (Kampen, later getekend, gewassen inkttekening; zie afb. 4 met
toelichting).

14. de dam in de Broederpoort besweken 9 uuren (Kampen, later getekend; gewassen
inkttekening van de poort in normale toestand, met de aantekening: 'koogte van
het water als de deur in de opgang van de poort).20

15. het wonen van 2 be}aarde lieden in den grond op de Berg bij den Plas na den
watervloed (IJsselmuiden, 8-3-1825, gewassen inkttekening; zie afb. 5 met
toelichting).

16.Ruine van 2 huizen en de Sckokkersckuit (IJsselmuiden, 8-3-1825, gewassen
inkttekening; zie afb. 6met toelichting).

17. de Broederkerk op den 3 Febr 1825 bij het aangaan van den Avond Godsdienst
(Kampen, getekend op 7-2-1825,pentekening; zie afb. 7met toelichting).

18. de Broederkerk en Brug met het Reddeloze vee op den 5 febr in de Storm en
watervloed (Kampen, getekend 7-2-1825,pentekening; zie afb. 7met toelichting).

19. de GeheeleStad van vooren in de vloed
20. dezelve van agteren in de volle vloed
21. doorbraak aan den Zwartendi}k
22. de Oudestraat geinnuruleerti na de Bovenkerk
23. dezelve na de buytenkoek te zien
24. de heer Mulder en deszelfs schuit en de Poging tot redding op den 5 febr 1825, het

roer verliezende
25. de oude vrouw op de Broerweg door den Heer Mulder gered in de sckuit
26. de volle inval des waters door de di}kbreuk aan de Plas.

De nummers 19 tim 26 zijn niet in het boek te vinden. Daar er geen bladen uit het
boek verwijderd zijn, is het mogelijk dat deze afzonderlijk zijn getekend of dat Dirk
Boelehet voornemen heeft gehad deze tekeningen te maken, maar dat dit later niet is
uitgevoerd.

Toelichting bij de atbeeldingen

Afbeelding 1, no. 2 van de lijst.
Grafhorst, 15-2-1825, de zwaar beschadigde huizen van Hendrik Rein en Jacob
Penninkhof. Ter Pelkwijk vermeldt over Grafhorst o.a. dat 10 huizen aan de Brander
dijk geheel wegspoeldenen dat Jennigje Gerrits van daar op het dak van haar huisje
wegdreef. Zij belandde een kilometer verder op deKattenberg bij De Plas in IJssel
muiden, van waar zij devolgendedagwerd gered.DeKattenberg is te zienopafb. 5.
Afbeelding 2, no 5 van de lijst.
Rume in Brunnepe van Gerrit Lubberts, 17-2-1825.Met behulp van Ter Pelkwijk is
dit tafereel te lokaliseren. Deze vermeldt nml.: 'In Brunnepe was de verwoesting
insgelijks zeer algemeen, voornamelijk op den, aldaar beginnenden, St. Nicolaasdijk.
Op het einde van dezen is het gansche huisgezin van Gerrit Lubberts Bouwhuis,
bestaande uit 7 personen, met huis en vee, verwoest en omgekomen'.Ret betreft de
laatste boerderij aan de St. Nicolaasdijk, gelegen tegenover de Binnenweg. Op de
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tekening zien we op de achtergrond huizen langs de St. Nicolaasdijk en Haat
landerdijk. gezien de aantekening van Dirk Boele in zijn lijst heeft op deze plek Zijne
Hoogheid de Erfprins met B. en W. de verwoestingen in ogenschouw genomen."
Afbeelding 3, no. 9 van de lijst.
Doorbraak van de dijk aan De Plas, 22-2-1825.Op de bij 'Ter Pelkwijk' behorende
ovorzichtskaart" is de doorbraak aangegeven tussen de huizen van J. Wesenberg,
links, en het huis 'De Koekoek' (nu Grafhorsterweg 43) rechts op de tekening. De
doorbraak is gezien vanuit de richting van de Plasweg, Bij het huis links de
aansluiting Hoepelweg-Grafhorsterweg.Rechts op de achtergrond de Kattenberg. Ten
westen van de doorbraak is omstreeks 1830 de hogere 'Nieuwe Einddijk' aangelegd,
die aansluit op de Branderdijk. Van de ontstane doorbraakkolk, die van historisch en
landschappelijk belang was, is helaas door voortdurende dempingen en bebouwing
nogmaar weinig overgebleven.
Afbeelding 4, no. 13van de lijst.
Het bezwijken van de sluisdeur bij de Cellesbroederspoort, zoals Dirk Boele ook
beschreefin zijn verslag. Op de voorgrondzien we de brug over de Cellespijp,die toen
de verbinding vormde tussen Burgel en StadsgrachtiCelleswetering.
Afbeelding 5, no. 15van de lijst.
'Op de Kattenberg bij de plas te IJsselmuyden halfweg Grafhorst - 1825 8 maart 's
avonds 6 uur na de Hoge Watervloed van 4 febr 1825 - bewoners op de Berg Gerrit
Klooster (en) Elisabet Sibrandt'. De nu geheel afgegraven Kattenberg lag aan de
Bergwegbij de tegenwoordigegereedschapsslijperij. Links op de achtergrond zien we
weer het huis 'De Koekoek'bij de nu afgegraven dijk en rechts daarvan de doorbraak
(vgl.afb. 3).
Afbeelding 6, no. 16van de lijst.
'Ruine van 2Huizen en de Schohherschuit', 8-3-1825.De plaats van dit tafereel vinden
we nu in IJsselmuiden aan de Rondeweg bij perceel no. 16; nabij de kruising
Rondeweg-VanDiggelenweg.De 'Schokkerschuit' op de tekening was een van de vele
vissersschepen die op Schokland lossloegen en door de stormvloed werden
meegevoerd.Deze kwam waarschijnlijk door de nabij gelegen doorbraak aan De Plas
en strandde hier bij de 'Hoge Sandberg'. Links op de achtergrond zien we nog de
'Mastenbroeker Zeedijk' (Grafhorsterweg).
Afbeelding 7, no. 17en 18van de lijst.
Op twee naast elkaar liggende bladzijden vinden we deze niet geheel afgewerkte
tekeningen van de Broederkerk en -brug, v66r en tijdens de overstroming.
Afbeelding 8.
Deze pentekening, gemaakt op 24-2-1825, is niet in de lijst opgenomen.We vinden
hem achter in het boekje naast genoemde lijst. Te zien is de zijkant van de
Broederpoort (zijde 3e Ebbingestraat), de met bomen beplante wal, de doorgebroken
stadsmuur, een touwslagershuisje op de wal bij de poort en het voor de poort gelegen
bolwerk,waarvan de brug ookgeheel vernield was.

De letters L.G. of KG. op de tekeningen betekenen 'Links Gedaagd' en 'Regts
Gedaagd',waarmee Dirk Boelebedoelde dat het licht respectievelijk van rechts ofvan
links inviel.
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Tenslotte, hoe het aantekeningenboekje van Dirk Boele in het gemeentearchief is
gekomen is niet bekend. Boele tekende uit belangstelling en liefhebberij. Het boek is
misschien door hemzelf, maar waarschijnlijk door een later familielid aan de
gemeente Kampen geschonken.Voorons is het zeker een uniek historisch document,
dat waard is in de openbaarheid te worden gebracht. Door de medewerking van het
gemeentearchiefkon dezepublicatie tot stand komen,waarvoor mijn dank.

NOTEN

1.GemeentearchiefKampen, TopografischHistorischeAtlas, no. 1801.
2.Assessor, te vergelijken met wethouder. Verponding, belasting op onroerend goed die
oorspronkelijk in pondenbetaald moest worden.

3. J. ter Pelkwijk was lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel. Het boek werd uitgegeven in
1826te Zwollebij Clement, DeVri en Van Stegeren. Het geeft een gedetailleerd verslag van de
overstromingsramp, de gevolgenen de schade.

4. F.H.J. de Plot, 'Het Nutsdepartement te Kampen en de stormvloedvan Februari 1825',Kamper
Almanak 1937·'38,bIz. 97.Het artikel geeft een beschrijving van de gebeurtenissen te Kampen
en van de inspanningen van het Departement Kampen der Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen,omde noodvan de bevolkingte lenigen.

5. Thans Burgemeester van Engelenweg.
6.Dit waren o.a. de Polder Dronthen, het Buitendijks en het Haatland. Na 1825 werden deze
polders met hogere zeedijken omgeven.Dit gebeurde ookmet de Halingen bij Grafhorst en de
Oostermaat bij Kamperzeedijk. Het waren echter aile zgn. overlaatdijken, d.w.z. met een
beperkte hoogte. De ervaring van 1825 had geleerd, dat het bij buitengewone waterhoogte
beter is dat het water geleidelijk over de dijken stroomt; bij een plotselinge doorbraak van een
hogere dijk wordt veel meer schade veroorzaakt.

7. In 1775 en 1776waren al extreem hoge waterstanden voorgekomen en voorzieningen, zoals
afsluitingen in de poorten, hierbij aangepast. In 1825 werd men verrast door een nog
aanzienlijk hogerewaterstand.

8. Reeds in de nacht van 4 op 5 februari liet burgemeester Lemker het vee dat bij de Stadsherberg
stond naar de Bovenkerk brengen. De IJsselbrug, hoewel beschadigd, was gelukkig bestand
gebleken tegen het geweldvan wind en water.

9. Het hier weggelaten stukje tekst is tamelijk verward. Er valt echter uit te lezen, dat Dirk Boele
naderhand een 'eigenmeting' deed, bij de peilsteen van dejaren 1775- 1776in het Grootburger
Weeshuis. Hierbij bleek hem, dat het water op 4 febr. 1825tussen 2 en 2.30 uur's middags nog
'13 duymen Holl. maat' hoger was gekomen. Genoemde peilsteen bevindt zich nog in de
achtergevel van het gebouw aan de Cellebroedersweg,met daarnaast een kleinere peilsteen
van 1825.

10.Bedoeldis de 'verkisting', die in de gleuven in de buitenmuren van de poort werd geplaatst.
11.Thans Nauwe Morrensteeg.
12.F. Lemker was burgemeester van Kampen van 1812-1842.Hij heeft met grote persoonlijke

inzet tijdens en na de ramp veel voorde stad en de getroffenen gedaan.
13.Bedoeld is hier J.N. Bijsterbos, sinds 1824 wethouder van Kampen. Van 1815 tot 1824

behoordehij tot de burgemeesters van de stad, die vergaderden onder leiding van de president
burgemeester. Vanaf 1824was er een burgemeester, bijgestaan door twee wethouders. (H.J.
Moerman: 'Geschiedenis van Kampen 1813-1848',Kamper Almanak 1958-'59,bIz. 169en 170).

14.Bedoeldwerden hiermee koeien.
15.Mogelijk is dit het huis van Dirk Boele aan de Oudestraat, nu nr. 156, naast het Gothische

Huis (zieKamper Almanak 1992,bIz. 225).
16.De vulmolen die hier bedoeld wordt stond aan de Grafhorsterdijk, waar nu de splitsing

Frieseweg-Grafhorsterweg is.
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17. Nu bij het begin van de Ie Ebbingestraat, op de plaats van de Gereformeerde School Zuid.
18. Zie afb. 8.
19. Mgebeeld in 'GrootJJsselmuiden in OudeAnsichten', deel2, A.K.Versteeg, nr. 20.
20.Afgebeeldin 'Kampen in OudeAnsichten', deel1, Joh. Don,bIz.66.
21.Dit in de vergetelheid geraakte Oranje-bezoekaan Kampen, dat plaats vond op 22 febr. 1825,

wordt bevestigd door de volgendeaantekening, d.d. 18febr. 1825,in het 'Register van notulen
van B. en W.' (Gemeentearchief Kampen, NA 146,bIz. 150): 'De Heer Burgemeester geeft te
kennen eene met expresse, de tijding van Z.Exc. de Heer Gouverneur dato 15 febr. 1825
ontvangen te hebben dat Z.K. Hooghd. de Prins van Oranje alhier op dinsdag stond aan te
komen, omde ramp doordewatervloedveroorzaakt in ogenschouwte nemen'.

22.Door J.J. Sorg, uitgegeven in 1826 'ten behoevevan de noodlijdenden'bij Clement, De Vri en
Van Stegeren te Zwolle.
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