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Inleiding
Het land van Maas en Waal is een stuk Nederland waar het water altijd een rol speelt. Dat was
vroeger zo, maar ook nu heeft het water invloed op het karakter van de regio. Het water zorgde
voor dreiging en gevaar, mensen kwamen om in dit gebied en raakten hun huizen kwijt tijdens
de overstromingen. Toch bleven de mensen hier wonen en werken. Het was, en is nu nog steeds,
een bron van inkomen. Hoe dat precies zit gaan de leerlingen ontdekken aan de hand van dit
educatieve project.

Didactisch principe
U gaat met uw leerlingen een bezoek brengen aan Museum Tweestromenland. Deze lesbrief heeft
als uitgangspunt leerlingen nieuwsgierig en betrokken te maken. Dat gebeurt aan de hand van het
principe van onderzoekend leren en probleemgestuurd onderwijs. Het leerrendement wordt hoger
wanneer leerlingen zelf informatie opzoeken en verwerken. Daarvoor moeten ze nieuwsgierig en
betrokken zijn. De informatie die u in de eerste les met behulp van deze lesbrief laat zien, moet bij
de leerlingen vragen oproepen. Vragen die ze uiteindelijk zelf beantwoorden.

Gelaagdheid
Het lesmateriaal biedt u de gelegenheid om de informatie gelaagd over te brengen. Dat wil zeggen
dat u zelf kunt bepalen hoeveel informatie de leerlingen krijgen en hoeveel ze zelf moeten opzoeken of beredeneren. U geeft de leerlingen per onderwerp steeds korte (basis)informatie, deze kennis
moet vragen oproepen bij de leerlingen. Deze vraag wordt aangeduid met ‘startvraag’. U kunt er voor
kiezen de vraag zelf te geven. U kunt ook de vraag uit de klas laten komen door te vragen: wat voor
vraag roept dit op? Of: wat valt je op? Met de vervolgstappen in de handleiding kunt u gelaagd de
leerlingen in de juiste denkrichting krijgen.
De mate waarin u bepaalde stof aanreikt, heeft ook te maken met de hoeveelheid tijd die de leerlingen van u krijgen om zelf onderzoek te doen. Heeft u veel tijd te besteden, kunt u de leerlingen
de ruimte bieden zelf veel informatie op te zoeken. Heeft u beperkte tijd, dan biedt de handleiding
handvatten om het onderzoek gezamenlijk en klassikaal uit te voeren aan de hand van een onderwijs-leergesprek.

Inhoud van het project
De eerste les bestaat uit een voorbereidende les op school. Deze lesbrief bestaat uit een handleiding
voor de eerste les. De leerlingen onderzoeken ‘het water als vijand´. De tweede les vindt plaats in het
museum. Daar onderzoeken de leerlingen ‘het water als vriend’. Het project wordt afgesloten met
een derde les op school. Tijdens deze les ontdekken de leerlingen de rol van het water in het heden.
De benodigdheden voor de derde les vindt u in de handleiding.

Doelen
» Leerlingen maken kennis met de geschiedenis van hun eigen omgeving.
» Leerlingen leren de karakteristieke eigenschappen van hun eigen omgeving (her)kennen
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Kerndoelen, tijdvakken en canonvensters
Het bezoek sluit in meer of mindere mate aan bij de volgende kerndoelen:

Oriëntatie op jezelf en de wereld, tijd
Kerndoel 51
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen
van tijd en tijdsindeling te hanteren.
Kerndoel 52
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de tijdvakken ‘Tijd van burgers en
stoommachines’ en ‘Tijd van wereldoorlogen’.

Oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie
Kerndoel 56
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van
cultureel erfgoed.
Het project sluit aan bij het canonvenster ‘De watersnood, dreiging van het water’.
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Les 1				

Het water als vijand

Doel van de les
» Leerlingen ontdekken dat het land van Maas en Waal te maken had met overstromingen.
» Leerlingen bekijken en vergelijken kaartmateriaal van het gebied.
» De leerlingen leren de gevolgen van de overstromingen kennen.
» Aan het eind van de les vragen de leerlingen zich af waarom de mensen, ondanks alles,
in het land van Maas en Waal bleven wonen.

Werkwijze
» Klassikaal en in tweetallen
» Print deze handleiding uit en open deze pdf op het dibigord.
» In bijlage 1 vindt u de benodigde afbeeldingen om te presenteren.

Duur
50 minuten

Benodigdheden
» Handleiding
» Digibord (of computer met beamer en scherm) met internetverbinding
» Computers voor naslagwerk
» Bijlage 1 t/m 4

Inleiding
De les begint met de vraag of leerlingen weten hoe het gebied waarin ze wonen wordt genoemd.
Het gebied heet het land van Maas en Waal. Weten de leerlingen wat dat betekent? Bekijk het
gebied op de kaart (of op bijvoorbeeld www.googlemaps.nl). Waar ligt het dorp van de leerlingen?
Welke rivieren liggen waar?

1 Kaartvergelijker
Ga naar www.kaart.cc. Daar kunt u twee kaarten van het land van Maas en Waal naast elkaar plaatsen en vergelijken. Kies uit de linker balk de kaart van 1799. Kies uit de rechter balk de kaart uit 1900.
Startvraag 1: Wat valt jullie op? Wat zijn de verschillen? Lopen de rivieren hetzelfde?
Uitkomst: De rivieren lopen niet overal hetzelfde.
Kies uit de linker balk vervolgens de kaart van 1900 en vergelijk deze met de huidige kaart uit de
rechter balk.
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Startvraag 2: Wat constateren jullie? Wat valt jullie op?
Uitkomst: De rivieren lopen weer niet overal hetzelfde.
Wijs de ‘wielen’ of ‘kolken’ aan op de kaart. Vertel de leerlingen dat dit wielen zijn.
Startvraag 3: Wat is een wiel? Hoe ontstaat een wiel?
U kunt de leerlingen dit in tweetallen laten opzoeken. En het antwoord aan u te presenteren. Heeft u
weinig tijd, bespreek onderstaande informatie stapsgewijs en stel de vragen aan de leerlingen.

Afbeelding 1			

Afbeelding 2

Laat afbeelding 1 en 2 zien. En vertel de leerlingen het volgende:
Fase 1: Een rivier stroomt tussen twee dijken.
Fase 2: Het water in de rivier is hoog. Een deel van een dijk is niet tegen het vele water bestand,
waardoor het water door de dijk breekt. Op de plaats van de dijkdoorbraak komt het water met grote
kracht naar beneden, waardoor er aan de andere kant van de dijk een diepe kuil ontstaat.		
Fase 3: Als het water in de rivier weer een normaal niveau heeft, blijft de diepe kuil vol water.
Dit is de kolk of wiel (ook: waai, weel). Omdat de wiel zo diep is, is het niet mogelijk om de dijk op
dezelfde plaats als voor de doorbraak aan te leggen. Wel kan er een nieuwe dijk gelegd worden, om
de wiel heen.
Uitkomst: een wiel is een zichtbaar resultaat van een dijkdoorbraak. In het land van Maas en Waal
zijn een aantal wielen te vinden. Wat betekent dat volgens de leerlingen? Het gebied heeft verschillende dijkdoorbraken gekend.
Optioneel: bekijk de suggestielijst in bijlage 4 en breng een bezoek aan een wiel in de buurt van uw
school. Ter plaatste kunt u bovenstaande vertellen. Ook de leerlingen kunnen verslag doen van hun
onderzoek.
Optioneel: opdracht voor in de gymzaal of op het schoolplein.
Het rechttrekken van de rivier heeft ervoor gezorgd dat de rivier veel sneller het water afvoert.
Dat zorgt er voor dat de wateroverlast toeneemt. Hoe dat werkt kunnen de leerlingen ervaren met
deze opdracht.
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Verdeel de klas in twee groepen. Iedere groep staat symbool voor regenwater. Beide groepen lopen
gelijktijdig een parcours van de ene kant van het plein/veld/zaal naar de andere kant: een groep
loopt een vrijwel rechte lijn en de tweede groep loopt een kronkellijn. Zet het parcours van te voren
met pionnen uit.
Wat is het resultaat? Welke conclusie verbinden de leerlingen aan deze uitkomst? De groep die de
kronkellijn loopt, doet er langer over om op het eindpunt te komen. De rechte lijn maakt dat je sneller kunt lopen. Net als het water in de rivier; dat stroomt zonder bochten veel sneller. De regen die in
Duitsland valt is daarom veel sneller in Nederland. Het scheelt boten minder tijd om de afstand af te
leggen, maar het zorgt ook voor meer wateroverlast.

2 Het land van Maas en Waal onder water: wat betekende dat?
Kies op www.kaart.cc naast de huidige kaart, de hoogte kaart. Deze kaart geeft de hoogte van het gebeid weer. Hoe blauwer de kleur, des te lager ligt het gebied. Bruin betekent dat het gebied hoog ligt.
Startvraag 4: Wat valt jullie op? Waar ligt het laagste gebied en waar het hoogste?
Wat zou dat kunnen betekenen?
Uitkomst: Een groot deel van het land van Maas en Waal ligt heel laag en moet dus last hebben
gehad van overstromingen.
In het land van Maas en Waal hebben altijd mensen gewoond. Ook tijdens de overstromingen.
Startvraag 5: Wat betekende de overstromingen voor de mensen die hier woonden? Wat waren de
gevolgen van de watersnood? Wat roept de informatie bij jullie op? Wat denken jullie? Wat vinden
jullie? Wat willen jullie nog meer weten?
Geef de leerlingen de tijd om dit in tweetallen uit te zoeken. Op de website www.museumtweestromenland.nl vinden de leerlingen bij educatie/projecten een filmpje over de watersnoodramp.
Kopieer het materiaal uit bijlage 2 en deel dit uit aan de tweetallen. Of laat leerlingen aan de slag
gaan met het digitale bestand. Hanteert u het didactisch principe van onderzoekend leren?
Laat de leerlingen zelf het bronmateriaal bestuderen, vragen formuleren en beantwoorden.
U kunt er ook voor kiezen bovenstaande vragen mee te geven.
Heeft u beperkte tijd: bekijk het filmpje klassikaal, bespreek de informatie uit de bijlage, bekijk de
afbeeldingen en tekeningen en beantwoord de vragen klassikaal.
Uitkomst: Het is de bedoeling dat de leerlingen nadenken over de gevaren van het water en de gevolgen van de overstromingen voor de bewoners van het gebied. Bespreek de vragen en antwoorden
van de leerlingen.

3 Evacuatiespel
Presenteer de afbeeldingen uit bijlage 3. De leerlingen maken kennis met het begrip evacueren.
Startvraag 6: Evacuatie, wat betekent dat? Filosofeer met de leerlingen over dit begrip. Heeft
iemand het woord wel eens gehoord? Wie kent iemand die het wel eens heeft meegemaakt?
Wanneer werd er geëvacueerd?
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Uitkomst: Evacueren betekent dat je heel snel je huis moet verlaten omdat je daar niet meer veilig
bent. De laatste evacuatie was in 1995. Het water stond zo hoog dat er gevaar voor een nieuwe dijkdoorbraak dreigde.
De leerlingen spelen het evacuatiespel: Stel dat jullie opeens moeten vertrekken. Je weet niet waar
je heen gaat en je weet niet hoelang je weg blijft. Kunnen de waardevolle spullen dan mee? Of moeten er andere dingen ingepakt worden? Wat zouden jullie meenemen? Welke keuzes zouden jullie
maken, neem je fijne spullen mee of juist alleen praktische dingen? Wat neem je mee als je snel weg
moet?
Kopieer de afbeeldingen uit bijlage 3 of projecteer de bijlage op uw digibord (u heeft de afbeeldingen ook als losse bestanden ontvangen, indien gewenst kunt u daarmee aan het werk met uw eigen
digibord software).
Verdeel de klas in vier groepjes. Vraag de leerlingen om met hun groepje tot 15 voorwerpen te komen
die ze mee willen nemen als ze zouden moeten evacueren. Ieder groepje brengt verslag uit van
hun keuzes en van de discussie die ze onderling gevoerd hebben. Wat nemen de groepjes mee en
waarom juist dat? Wat zijn de verschillen van de groepjes? Vervolgens geeft u de opdracht van die 15,
er 5 door te strepen: slechts 10 voorwerpen mogen mee. Herhaal het klassengesprek. En wat zouden
de groepjes kiezen als ze slechts 5 voorwerpen mee mogen nemen? De groepjes presenteren hun
voorwerpen en beargumenteren hun keuze.

4 Optionele aanvulling op de eerste les
In bijlage 4 vindt u bijzondere plekken om te bezoeken.

5 Ter afronding
De leerlingen moeten zich uiteindelijk zelf afvragen waarom mensen eeuwenlang in het gebied
woonden terwijl het water een gevaar was? Als leerlingen niet op deze vragen komen, kunt u de
startvraag zelf geven.
Uitkomst van de les: Zou het water ook een vriend geweest kunnen zijn? Zijn er redenen om juist te
blijven in dit gebied? Had het water ook voordelen? De leerlingen zoeken tijdens het bezoek aan het
museum antwoorden op deze vragen.
Ze gaan in het museum de volgende beroepen onderzoeken om te kijken wat hun rol is met het water: klompenmaker, hoepelmaker, mandenmaker, rietdekker, steenovenarbeider, heerboer, veerbaas,
schipper, seizoenarbeider, dijkwachter, kooiker, visser, keuterboer en tabaksteler. Noem de beroepen
al in deze les, zodat de leerlingen de namen al een keer gehoord hebben.

.
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Les 2				

Bezoek aan Museum
Tweestromenland:
het water als vriend

Doel
» De leerlingen ontdekken beroepen die te maken hebben met de aanwezigheid van
de twee rivieren.
» De leerlingen leren waarom de mensen ondanks de gevaren en nadelen toch in het gebied
bleven wonen.
» De leerlingen kunnen een aantal unieke kenmerken van de streek opnoemen.

Werkwijze
Klassikaal en in tweetallen.
Na een introductie in het museum gaan de leerlingen in tweetallen door het museum met een
opdrachtkaart. Als de opdracht is volbracht, komen ze terug bij hun begeleider, geven het
antwoord en gaan op pad met een nieuwe opdrachtkaart. Duur van het bezoek: 90 minuten.

Voorbereiding
De leerlingen komen met een vraag naar het museum. Naar aanleiding van de eerste les, willen de
leerlingen weten waarom de mensen in deze streek bleven wonen. Leerlingen weten al meer over
de dreiging van het water en over de gevolgen van de watersnoodrampen. Ze weten nog niet op
welke manier het water ook nuttig en handig was voor de mensen. Het water was immers een reden
om juist in deze streek te blijven. Hoe dat precies zit gaan de leerlingen ontdekken in een onderzoekspel. Verdeel de klas voorafgaand aan het bezoek in tweetallen. Geef de leerlingen de opdracht
antwoord te vinden op hun vraag. Terug op school worden de leerlingen geacht hun antwoord te
presenteren.

Begeleiding
De leerlingen worden ontvangen door twee (of meer) vrijwilligers van Museum Tweestromenland. De
leerlingen krijgen de vrijheid om in tweetallen door het museum te lopen. Begeleiders vanuit school
houden toezicht op het gedrag van de leerlingen. Het is niet de bedoeling dat ouders/begeleiders
per tweetal meelopen. Leerlingen moeten zelf op antwoorden komen en zelf op zoek gaan door het
museum. Ouders en begeleiders mogen wel rondlopen in het museum en zicht houden op tweetallen per verdieping. Communiceert u dit met uw begeleiders.

Adres en contact bij calamiteiten
Mocht u onverhoopt later komen of het bezoek door omstandigheden willen annuleren.
Dan kunt u contact opnemen met:
Streekhistorisch Museum Tweestromenland
Pastoor Zijlmansstraat 3
6658 EE Beneden Leeuwen
0487 595 002

10

Les 3				

Verwerkingsles

Doel
» De leerlingen herhalen de onderzoeksvragen en de resultaten.
» De leerlingen denken na over de huidige situatie en de rol van het water.

Werkwijze
Klassikaal

Inleiding
Bespreek het bezoek aan het museum met de leerlingen. Welke beroepen hebben de leerlingen
onderzocht. Wie leefden er in deze regio en wat was hun voordeel bij het water? Wat was het
antwoord op de vraag waarmee de leerlingen naar het museum gingen? Waarom woonden de
mensen in het land van Maas en Waal? Waarom bleven ze hier wonen ondanks de gevaren?

Kern
Geef de leerlingen nieuwe onderzoeksvragen: Wat is het verschil met vroeger?
Zou de situatie nu ook nog gevaarlijk kunnen zijn? Welke veranderingen zijn er aangebracht?
De techniek heeft er voor gezorgd dat het land van Maas en Waal is veranderd. Het land van Maas en
Waal wordt omringt door twee grote rivieren. Toen alleen het pontje er nog was, ging bijna niemand
uit deze streek naar de rest van Nederland. En mensen uit de rest van het land kwamen ook niet hier
naar toe. Reizen duurde lang en het pontje kostte geld. Is het land van Maas en Waal nog steeds zo
geïsoleerd?
Hoe komt dat? Welke nieuwe mogelijkheid hebben de leerlingen nu om naar de overkant te komen?
Uitkomst: De komst van de bruggen heeft er voor gezorgd dat het gebied niet meer geïsoleerd is.
Mensen reizen gemakkelijk en snel van en naar de streek.
Stel deze vraag: Waar werken jullie ouders? In het land van Maas en Waal of daarbuiten?
Vroeger was er een enkeling die buiten het gebied ging werken. Dat ging helemaal niet.
Daarom werkte men in de eigen regio en verdiende geld met materialen en grondstoffen die
voor handen waren. Hoe is dat nu?
Tot slot: Hoe brengt het water opnieuw welvaart? Hoe zorgt het nu voor inkomsten? Het water zorgt
voor recreatiemogelijkheden. Het gebied trekt jaarlijks duizenden toeristen. Bespreek dit met de
leerlingen. Wie kent er iemand die iets met toerisme doet? Wat kun je in de regio allemaal
ondernemen?

Suggestie
In bijlage 5 vindt u een woordzoeker. Met daarin de beroepen die de leerlingen tijdens het bezoek
hebben leren kennen. Kopieer de woordzoeker uit de bijlage of projecteer het op uw digibord.
Kunnen de leerlingen alle beroepen vinden?
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Suggestie
Het project is ten einde. De leerlingen hebben gedurende het project een onderzoek uitgevoerd.
Ze hebben vraagstukken onderzocht en beantwoord. Ter afsluiting kunt u de leerlingen de
bevindingen en uitkomsten laten presenteren. Laat ze daarbij gebruik maken van digitale middelen
zoals PowerPoint.

Suggestie
Wilt u meer weren over de waterhuishouding in het land van Maas en Waal, dan kunt u een bezoek
brengen aan Stoomgemaal De Tuut www.de-tuut.nl.
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Bijlagen

Bijlage 1
					

Afbeeldingen

14

Bijlage
2
						
						

Bronmateriaal
startvraag 2

Vechten tegen het water
Al eeuwen lang vechten de mensen in het land van Maas en Waal tegen het water. Al in de 17e eeuw
worden er dijken aangelegd om de mensen te beschermen. Maar de kracht van het water verwoestte
keer op keer het harde werk.
Overstromingen en watersnood lopen als een rode draad door de geschiedenis van Maas en Waal.
Over twee grote watersnoodrampen vind je hier meer informatie.

De watersnoodramp van 1861
In 1861 brak in de nacht van 31 januari op 1 februari de Waaldijk bij Leeuwen. Deze dijkdoorbraak
kwam door het ijs op de Waal. Het ijs hoopte zich op tot een geweldige ijsdam. Ternauwernood
ontkwamen andere dorpen aan een doorbraak. Toen het water en ijs door de dijk bij Leeuwen brak,
sloeg de waterstroom in een klap 40 huizen weg; 37 mensen verdronken en van de 4.400 inwoners
van de gemeente Wamel werden er op die ene dag bijna 3.800 dakloos.
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Bron 1: Een bijzonder verhaal
De 8-jarige Hanneke (foto) heeft deze ramp meegemaakt. Zij heeft als enige van haar gezin de ramp
overleefd. Dat is een bijzonder verhaal. Hanneke bleef drijven op een stuk rieten dak: zes dagen en
nachten, helemaal alleen. De jas, die haar vader nog net had kunnen toewerpen, had haar beschermd tegen de kou. De zesde dag werd ze in Puiflijk opgepikt. Hoe ze in leven was gebleven, leek
een raadsel. Zelf zei ze, dat er iedere avond een ‘vrouw’ verscheen, die haar een appel gaf.

Bron 2: brief van Frans van Mook
Leeuwen den 7 februari 1861,

Waarde Oom en Tante,
De ramp die l.l. vrijdag omstreeks vijf uur des ‘s-morgens ons en de hele gemeente trof is
aller treurigst en de pen weigert bijna om al de akeligheden ter neder te schrijven.
Voor zoo verre ons die bekend zijn.
Om zes uur één uur later was Leeuwen reeds herschapen in een barre ijszee en hiermede
begon het verwoesting- en moordtoneel.
De doorbraak in den dijk aan de oostlagen boven en beneden het huis van ons, waar de
wed. Johanna Scheeren in woonde, waar niets als een aardklontje van overgebleven is.
Uw toegeweide Neef,
Frans Antoon van Mook
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Bron 3: schadelijst
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Bron 4: slachtoffers

Slachtofferlijst
Notitie van de Leeuwense Pastoor P. van Zeeland betreffende de gevonden
watersnoodslachtoffers van 1861
1

Christina v. Dreumel » gevonden 15 nov. achter het huis der wed. v. Elk - alhier begraven

2

Henricus van Beek » gevonden 13 nov. als de vorige – alhier begraven

3

Catharina van Beek van Ooijen » gevonden 25 feb. – als vorige – idem

4

Maria van Sommeren » allen gelijk de voorgaande

5

Petronella van Beek » gevonden 21 feb. Bij Antoon Lagarde – alhier begraven

6

Nicolaas van Beek » gevonden 4 mrt dicht bij Puiflijk – alhier begraven

7

Antonius v. Beek » van deze is er één gevonden 15 feb.achter de wed. v Elk

8

Albertus van Beek » begraven de 1e maart te Puiflijk en zijn aldaar begraven

9

Antonia Kruisbergen » gevonden bij de wed. van Elk den 29 april – alhier begraven

10

Paulus van Doodeweert » gevonden den 28 april alhier begraven

11

Roelanda van Doodeweert » gevonden 13 maart alhier in het veld alhier begraven

12

Antonia Janssen » gevonden 28 mrt bij de kooi van de dijkgraaf alhier begraven

13

Jacobus Tijssen » gevonden 24 okt. in het veld achter J.v.Sommeren alhier begraven

14

Cornelia Tijssen » de Klerk 21 maart gevonden in het Wamelse veld – te Wamel begraven

15

MariaTijssen » gevonden 19 okt. achter J v.Sommeren - alhier begraven

16

Eduard Julianus » gevonden 28 okt. – op dezelfde plaats alhier begraven

17

Lindert Scheeren » gevonden 15 okt. bij het huis van W.v.Eldik alhier begraven

18

Adrianus Scheeren » gevonden 19 okt.achter J.v.Sommeren alhier begraven

19

Joanna Scheeren » gevonden 17 mrt in het Wamelse veld – te Wamel begraven

20

Arnoldus Piek » gevonden 4 mrt.te Alphen te Alphen begraven

21

Andries Piek » gevonden 4 mrt dicht bij W v.d. Hurk alhier begraven

22

Willem Piek » gevonden den 11 okt 1862 in Spijkerskamp alhier begraven

23

Maria Piek » gevonden 1 apr. in het Wamelse veld te Wamel begraven

24

Artje Piek » gevonden 4 mrt. In het Wamelse veld te Wamel begraven

25

Lambertus Piek » gevonden 12 mrt in het Wamelse veld te Wamel begraven

26

Elisabeth Piek » gevonden 20 mrt in het Wamelse veld te Wamel begraven

27

Gerardus van Haren » gevonden 15 feb. achter de wed. v.Elk alhier begraven

28

Maria van Haren » gevonden 15 okt. achter de wed. van Elk alhier begraven

29

Anna Maria van Haren » gevonden14 feb. bij Antoon Lagarde alhier begraven

30

Cornelia v.Haren » gevonden 4 jun.1862 bij het huis v.wijlen Theunis v.Ooijen alhier begraven

31

Marianna van Haren » gevonden in het Leeuwense veld den 27 aug 1863 herbegraven

32

Joanna van Haren » ???

33

Henricus Nikkels » gevonden 8 mrt in het Wamelse veld alhier begraven

34

Lambertus Nikkels » gevonden 2feb. in het Alpense veld - te Ooijen begraven

35

Joannes van Kessel » gevonden 10 mrt bij de kooi van de dijkgraaf alhier begraven

36

Franciscus van Kessel » gevonden in het Leeuwense veld 28 aug 1863 alhier begraven

37

Elisabeth Vermeulen » gevonden 13 nov. achter de wei van v.Elk alhier begraven
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De watersnoodramp van 1926
Lees het verhaal van Herman van Beek. Hij maakte als jonge jongen de watersnoodramp van 1926 mee.
“Eerst zal ik eens vertellen wie ik ben. Ik heet Herman van Beek en ik kom uit Boven Leeuwen. In 1893
ben ik geboren. Van de watersnood in 1926 kan ik me nog heel veel herinneren. Als je zoiets hebt
meegemaakt, vergeet je dat niet snel meer. Ik woonde toen ook in Boven Leeuwen, in een huis aan de
Waalbandijk. Het was een geluk om aan de dijk te wonen, want daardoor lag ons huis een stuk hoger
dan de huizen in de buurt en toen al dat water kwam..., maar dat vertel ik straks verder.
Ik was toen hoepelmaker. Toen op 31 december1926 bij Nederasselt de Maasdijk doorbrak, hadden we
niet ver van deze plaats, in Niftrik, rijshout gekapt. Dat lag nu misschien wel in het water. Het zou wegdrijven en dan konden wij geen hoepels maken. Meteen, toen we van de doorbraak hoorden, zijn we
daar naar toe gegaan. Op de fiets, auto’s waren er toen nog niet veel. We reden van Boven Leeuwen
naar Appeltern over een weg door de weilanden.
Het was wel spannend, want misschien was het water van de Maas al zo ver doorgestroomd, dat we
terug moesten. Maar het ging goed. Van Appeltern over de dijk naar Batenburg en zo verder naar
Niftrik. Daar hebben we de hele nacht gewerkt: al het losse hout in bossen gebonden. De bossen netjes
opgestapeld en vastgesjord. Als het rijshout op mijten staat, kan het niet weg. Toen we klaar waren
zijn we nog even naar Maasbommel gefietst, maar daar stond het water al hoog. Ons rijshout daar was
weggedreven en we hebben het nooit teruggezien.
De overstroming kwam voor ons erg onverwacht. We wisten goed dat het water van de Waal erg hoog
stond. Ik weet nog, dat we het water van de dijk af met een emmer uit de Waal konden scheppen.
We waren dus wel bang dat de Waaldijk zou breken, maar die heeft het goed gehouden. Dat de Maasdijk door zou breken hadden we nooit verwacht.
Ik heb je al verteld, dat ons huis nogal hoog lag. We hebben alleen in de kelder en in de keuken water
gehad. In de woonkamer stond nog net geen water. De huizen bij ons in de buurt waren er veel erger
aan toe. Die stonden soms wel meer dan een meter onder water. De mensen uit die huizen konden
daar natuurlijk niet blijven. Ze vluchtten weg en veel mensen kwamen naar ons toe. De eerste nacht
hadden we wel 42 man in huis. Nou, toen was het wel vol. Voor iedereen aardappels schillen en brood
snijden viel niet mee, dat snap je.
Het allerergste was het misschien wel voor de boeren. Die moesten hun koeien, varkens en schapen
naar hoge plaatsen brengen. De dijk was soms de enige plek in de buurt. Daar brachten ze de dieren
dan heen. En daar bleef het vee dan maar heen en weer lopen. Eens zagen we een varken met zeven
biggetjes zomaar op de dijk bij ons. Daar heb ik toen een hok voor getimmerd, want het was koud.
Later kwamen de soldaten met grote, platte boten. Die hebben heel wat dieren gered. Kleine dieren
in de boot. Grote dieren moesten aan een touw meezwemmen, omdat de boot anders zou zinken. De
soldaten haalden ook de mensen uit de huizen. Er waren er die niet van huis wilden. Maar toen het
zo lang duurde en het zo koud werd, begrepen ze wel dat ze niet op hun zolders konden blijven en
waren ze blij dat de soldaten hen kwamen redden. Ze werden naar Tiel, Nijmegen, Arnhem en andere
plaatsen buiten de streek gebracht.
In Alphen was het water in de rivier de Maas lager dan op het overstroomde land. Daarom maakte men
een stuk dijk daar kapot om het water weg te laten lopen naar de rivier. Toen na zes weken al het water
weggelopen was, zat alles onder een laag modder en zand en was er veel vernield, maar ik geloof dat
niemand verdronken is.”
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Bijlage 3

Het evacauatiespel
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Bijlage
4
						
						

Suggestielijst
te bezoeken plekken

Dijkmagazijnen
» Alphen, Kerkdijk bij 3
» Appeltern, De Tuut 19
» Beuningen, Dijk 41
» Deest, Waalbandijk 11
» Dreumel, Vluchtheuvelstraat tegenover 8
» Ewijk, Dijk 7
» Maasbommel, Bovendijk 4
» Weurt, Dijk 5
» Winssen, Waalbandijk 27

Wielen
» Afferden, verschillende binnen- en buitendijkse wielen, Waalbandijk tussen Klapstraat en Kerkdam
» Appeltern, Spijkswiel, binnendijks, Maasdijk nabij De Tuut 19 (dijkmagazijn)
» Beneden-Leeuwen, De Doorbraak, binnendijks, Waalbandijk tussen Johanna van Beekstraat en
Korte Brouwersstraat (nabij monument watersnoodramp 1861)
» Beneden-Leeuwen, De Wiel, binnendijks, Waalbandijk tussen Ringkade en Bikkelen
» Beuningen, Moespotse Waai, binnendijks, nabij Dijk 41 (dijkmagazijn)
» Boven-Leeuwen, binnendijks, Waalbandijk nabij Wielpad
» Deest, binnendijks, Waalbandijk tussen Grotestraat en Vriezeweg
» Dreumel, buitendijks, nabij Waaldijk 3 (nabij monument watersnoodramp 1855)
» Dreumel, buitendijks, Maasdijk tussen Overlaatweg en Van Heemstraweg
» Druten, De Kolk, binnendijks, Waalbandijk nabij Pa Hoeklaan (in Laakbos)
» Druten, binnen- en buitendijkse wiel, Waalbandijk nabij Heersweg 32
» Ewijk, verschillende binnendijkse wielen, nabij Dijk 7 (dijkmagazijn)
» Wamel, Oude Wiel, binnendijks, Waalbandijk nabij De Hul
» Wamel, Buitenwiel, buitendijks, Waalbandijk nabij De Hul
» Weurt, Duivelswaai, binnendijks, Dijk tussen Bonenkampstraat en Scharsestraat

Herdenkingsmonumenten
» Alphen, hoogwater 1860, gevelsteen in huis op de hoek van Kerkdijk en Kerkstraat
» Beneden-Leeuwen, watersnoodramp 1861 (Johanna van Beek), gevelsteen voor het huis
aan Zandstraat 26A
» Beneden-Leeuwen, watersnoodramp 1861 (Johanna van Beek), monument Waaldijk
tussen Johanna van Beekstraat en Korte Brouwersstraat (nabij De Doorbraak)
» Dreumel, watersnoodramp 1855, monument nabij Waaldijk 7
» Dreumel, evacuatie en dijkverbetering 1995 en 1997, monument nabij Maasdijk 1

Interessante stukjes dijk
» Alphen, Doorbraakdijk: talloze doorbraken in afgelopen eeuwen (uitzicht op stuw van Lith)
» Dreumel, coupure: opening in de dijk die kan worden afgesloten, nabij Waaldijk 10
» Dreumel, driedijkenpunt: Waaldijk, Maasdijk, Heerenwaardense Afsluitdijk, nabij Maasdijk 1
(nabij monument evacuatie en dijkverbetering 1995 en 1997)
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Bijlage 5
					

Woordzoeker

Zoek de beroepen op (horizontaal, verticaal en diagonaal).
1 Steenovenarbeider

6 Mandenmaker

11 Hoepelmaker

2 Tabaksteler

7 Kooiker

12 Rietdekker

3 Touwslager

8 Heerboer

13 Schipper

4 Veerbaas

9 Dijkwachter

14 Visser

5 Seizoenarbeider

10 Keuterboertje

15 Klompenmaker
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