
Het middenschip van de Dom vernietigd door een tornado? 
De stormramp van 1 augustus 1674, 
meteorologisch verklaard1) 

J. F. den Tonkelaar 

Het schrickelik tempeest van 1 augustus 1674 

Het is niet zo verwonderlijk dat 300 jaar nâ de stormramp van 1 augustus 1674 
aan hedendaagse meteorologen de vraag wordt voorgelegd of het mogelijk is 
om met behulp van de erover verzamelde documenten een uitspraak te doen 
over de aard van het weergebeuren dat in de pertinente notitie van de schade die 
tot Utrecht is geschied, terecht wordt omschreven als het schrickelik tempeest. 
Die uitspraak is mogelijk. In het bijzonder door het feit dat ten behoeve van 
de tentoonstelling De dom in puin in 1974 zoveel documenten (zowel beschrij
vingen als tekeningen en andere stukken) bijeengebracht zijn, dat daaruit vol
doende aanwijzingen geput kunnen worden door de weerkundige spoorzoe
ken Met name zijn die aanwijzingen te vinden in het berijmde verslag van 
Gerrit Jansz. Kooch, schipper en koopman (1597/98 - 1683): Hollands Orkaan. 
Sommige aspecten van deze journalistieke verslaggeving worden bevestigd 
door de artistieke tekeningen van Herman Saftleven (1609 - 1685), die de 
stormschade in de stad Utrecht tekende. 

Bij de meteorologische analyse van de stormramp van 1 augustus 1674 kan 
zonder meer al een groot aantal gegevens op een rij worden gezet: 
1. Het was een zomerstorm (1 augustus) van korte duur. Volgens de Oprechte 

Haerlemse Saterdaegse Courant was het slimste gedaen in een quartier-uurs. 
2. De stormramp voltrok zich in de vroege avond. De meeste schade in Ne

derland werd veroorzaakt tussen negentien en één en twintig uur. 
3. De schade was niet overal gelijk groot. Bepaalde stroken werden volledig 

verwoest. Dicht erbij gelegen plaatsen hadden weinig of geen schade. 
4. Het betreft een zeldzaam verschijnsel dat ieder een ongemeene verbaestheyt 

aanbracht, en dat veele van een Aertbevingh heeft doen spreecken. 
5. De stormramp ging vergezeld van een schrickelijck Weder van Donder, Wint 

en Hagel, dat wel kort duurde, maar in die korte tijdt bijsondere groote schade 
soo aan Huysen, Daecken, Gevels, Glasen als andersints heeft gedaen. 

6. Naast een stormwind Vnet horizontale duwkracht was er tegelijkertijd ook 

1) Dit artikel geeft de tekst van de lezing die de schrijver in het kader van de tentoonstelling De 
dom in puin in 1974 heeft gehouden. De redactie, die het artikel reeds enige tijd in portefeuille 
had, meende ondanks het late tijdstip alsnog tot publicatie te moeten overgaan. In overleg met 
de auteur beperkte de redactie zich tot het aanbrengen van enkele wijzigingen in het oorspron
kelijke manuscript. 
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een geweldige liftkracht met een haast ongeloofwaardig optillend vermo
gen, want men zeyt dat een gantsche wagen vol volk is opgenomen en wech ge-
voert, zonder dat iemant weet waar die gebleven is, wekker twee paarden met 
toom en gareel alleenig alhier zijn binnengekomen. Ook is van 4 bekende wan
delaars op den weg eene van hun wech gevoert en als noch niet wederom gevon
den. Dusdanige voorvallen zijn er vele geschiet, die wonderlick schrickelik zijn. 

Het tempeest woedde niet op één plaats in Nederland, maar, zoals straks zal 
blijken uit het berijmd verslag van Gerrit Jansz. Kooch, in verscheidene delen 
van ons land, alsook in België en Frankrijk. De vreselijke verwoestingen die 
in Frankrijk werden aangericht in de provincies Gastinois bij Brie en Beauce 
('t was bar en boos!), een gebied van 25 bij 7 mijl, zijn ook breed uitgemeten. 
Bliksem, hagel en wind zijn ook dââr te keer gegaan, alom vernielingen aan
richtend en mensenlevens eisend. Er vielen onder andere hagelstenen van on
gekend grote afmeting sommige van één, twee en eenige van seven pont swaer. 
Eerder op de middag was het tempeest al over Fontainebleau geraasd. Alvo
rens de vraag te beantwoorden of dit allemaal één en hetzelfde tempeest ge
weest is, zullen we eerst enkele aspecten van de ramp nader bekijken. 
Dat het niet een stormdepressie met winden van orkaankracht betrof, zoals 
deze in het winterhalfjaar nog wel eens willen voorkomen (onder andere op 
13 november 1972 en 2 april 1973: geweldige vernielingen aanrichtend in het 
Nederlandse bosbestand) wordt al direkt uit het begin van het verslag dat 
Kooch geeft duidelijk: 

Want al die groote stormen swaer 
die nacht en dagen naer malkaer 
dack en de schoorsteen deeden strijcken, 
die sijn bij deese schade niet 
in een cort halfuur geschiet 
in 't minste deel niet te gelijcke 

Dees wint quam hier soo metier vlucht 
gelijck een blicksem uyt de lucht 
's avons wat voor de kloek acht uren, 
met sulck een gruwelijck tempeest 
geen huys waer ongeschent geweest 
hadt het maar een uur blijven dueren 

Er is dus sprake van een plotseling opkomende orkaan, een serie ongekend 
hevige windstoten met windsnelheden die uitgaan boven die van de zwaarste 
winterstormen. De allesvernietigende kracht van de rukwinden wordt duide
lijk geïllustreerd door het feit van de omvangrijke verwoestingen. Het instor
ten van de domkerk; het omwaaien van kerktorens, zaag- en korenmolens; 
bomen die terneergedrukt worden, verscheidene zelfs uit de grond gerukt, 
hoe vast ze ook geworteld stonden: een veld boekwijt. neergeslagen en als tot 
aan de grond afgemaaid; het lood uit de goot van de korenbeurs met grote 
kracht opgerold, al hadder tien man aan gewracht, men hadt het soo net niet 
gekregen; een stuk lood van meer dan driehonderd pond zó afgerukt, dat de 
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Gezicht uil het 
noorden op de 
noordelijke ingang 
van de Dom na de 
stormramp van 1674. 
op de achtergrond 
de hogen van het 
half-ingestorte schip; 
tekening H. Saflleven. 
(foto GAU, T.A.Nd 
22 IV) 

koppen van de spijkers door het lood getrokken zijn, dat 150 m verder in het 
veld weer neerkwam . . . Het zijn even zo vele illustraties van de onwaar
schijnlijk grote kracht van de rukwinden. 
Tot zover kan nog gedacht worden aan ontzaglijke windstoten, gekoppeld 
aan zware buiencellen die gekenmerkt worden door hagel van bijzonder grote 
afmeting en een vreselijk onweer. Maar dat wordt anders als we kijken naar 
de bijzondere verschijnselen die het tempeest veroorzaakte: 

t 'Hilversum een weever wou 
noch sitten gaen op sijn getou 
om soo een uurtien noch te weeven 
Het onwe 'e quam schielijck aen, 
'k hebt van mijn botterboer verstaen 
wiens lant was daerontrent geleegen. 
dat 't huys hem woey los over 't hooft 
bleef op 't getou van dack berooft 
daer sitten in dien harden reegen. 
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De liftkracht was voldoende groot om zelfs een geheel huis op te nemen en te 
verplaatsen. Elders geschiedde het volgende: 

Een huysman met twee soonen, t ' saam 
in 't lant was met een boerepraem 
sijn uyt het water opgenomen 
met praem en al, hier wel op let, 
over twee kampen lant geset. 
één soon die isser afgekoomen. 

Nog een voorbeeld'. 

Een sware boom los uut de gront, 
die op de Niewe Marreckt stont, 
dicker dan men omvamen konden, 
is niet alleen geplost terneer 
maer honderttachtich voeten veer 
al van sijn aeygen plaes gevonden. 

Dat een dergelijke zeldzame optillende werking van het schrickelik tempeest 
sterk tot de verbeelding sprak valt te begrijpen. Het is bepaald geen alledaags 
verschijnsel dat zware voorwerpen worden uitgerukt, opgetild en verder op 
weer worden neergezet: 

Die noch meer wonder weeten wil, 
een meelmolen is van de spil 
los opgetilt, voorwaer groot wonder, 
wordt omgekeert en soo heel net 
weer op de werfneergeset, 
stont wel perfect het bovenst onder. 

Uit de vele beschrijvingen van dergelijke spectaculaire voorvallen nog één 
couplet om de optillende werking waarmee de stormramp op sommige plaat
sen vergezeld ging, te illustreren: 

Den procureur van Sterrevelt 
heeft mijn oock diergelijck vertelt 
datier een schuyt is opgenomen 
met twee kinderen tot Buyckslootn 
die worden bay gevonden doot 
tot Purmerent is 't weer becomen. 

Behoort de plaatselijk extreme sterke liftkracht tot één van de bijzondere ver
schijnselen van het tempeest, een ander meteorologisch fenomeen in deze ca
tegorie is de vermelding van ongeloofwaardig grote hagelstenen: 
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Want vielen sulke steenen groot 
en sij geheel van dack ontbloot 
en konde niewers onder schuyien 
en door de hagelsteenen swaer 
soo was hun lichaem hier en daer 
oock hooft en handen vol van buylen. 

De meldingen van grote hagelstenen komen zowel uit Noord-Frankrijk, uit 
België als uit Nederland. Vermoedelijk is het niet één lange ononderbroken 
baan geweest, maar een spoor waarin op kortere of langere trajectdelen uit
zonderlijk grote hagelstenen vielen. Ook de Zuiderkerk in Amsterdam werd 
hierdoor getroffen. 
Een derde en vierde fenomeen in de gedetailleerde beschrijvingen van Gerrit 
Jansz Kooch is het opvallende feit dat vlak naast het spoor van nietsontziende 
vernielingen en verwoestingen de materie nauwelijks of niet beroerd werd, 
dan wel opgenomen werd en weer voorzichtig werd neergezet. 

TotJosep Duijs is mijn vertelt 
een vies met rooseeck was gesteh 
om door de son te disteleeren, 
wel twintich voeten hoogh of het 
was weder op de plaets geset, 
sonder de vies in 't minst te deeren 

En ook: Integendeel, een huysien staet 
als men de Leydse Poort uytgaet 
soo naer de Weetering toegaende 
staet alleen aen de cingelkant. 
Men sou 't breecken met de hant 
is onbeschadicht blijven staende 

Een scepticus zal wellicht bij het lezen van de verschillende verslaggevingen 
zijn wenkbrauwen fronsen en denken aan schromelijke journalistieke over
drijving. Hierbij kan opgemerkt worden dat dit erg meevalt. Voor zover be
paalde verslaggevingen uit die tijd getoetst konden worden, is meestal geble
ken dat men trachtte het voorval zo nauwgezet mogelijk weer te geven, voor
al wanneer het zakelijke gebeurtenissen betrof, zoals bijvoorbeeld overstro
mingen, extreme koude in strenge winters en dergelijke. 
Naast deze reeks van waargenomen verschijnselen is er nog een opmerking 
die waard is hieraan toegevoegd te worden. Namelijk de opmerking uit de Op
rechte Haerlemse Saterdaegse Courant dat het tempeest ieder een ongemeene 
verbaestheyt aenbracht, en dat heeft veele van een Aertbevingh doen spreecken. De 
gedachte aan een aardbeving is niet verwonderlijk. De aquarellen en tekenin
gen van Saftleven laten duidelijk de geweldige hoeveelheid neergestort ge
steente van de domkerk zien. Bij het neerkomen moet dit een enorm gedreun 
veroorzaakt hebben. Daarbij ligt de gedachte aan een aardbeving voor de 
hand. Vermeldenswaard in dit verband is overigens wel het feit dat op enkele 
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Een verwoestende 
tornado van nabij in 
de Verenigde Staten; 
rondom de slurf een 
wolk van opgewaaid 
stof en puin. 
(foto K.N.MJ.de  
Bilt) 

tekeningen van Saftleven - met hun bijna fotografische weergave van de situa
tie - de van kantelen voorziene huizen: Domplein 6, 5 (de Rode Poort). 3 en 2, 
te zien zijn. Opvallend hierbij is dat de door pinakels bekroonde topgevels, 
evenals de kantelen, nauwelijks of in 't geheel niet zijn beschadigd. Dit sluit 
aan bij het hiervoor aangehaalde. Vlak naast het spoor van de volledige ver
woesting bevinden zich voorwerpen die nauwelijks of niet beroerd werden. 
Mede op grond van al deze gegevens kan nu, meteorologisch bezien, gesteld 
worden dat op de bewuste avond van woensdag 1 augustus 1674 een aantal 
uitzonderlijk zware onweersbuien in vrijwel evenwijdige banen, met een snel
heid van 70 tot 80 km per uur, over Nederland van zuid naar noord getrokken 
zijn. Het is waarschijnlijk dat op zijn minst twee van de buiencomplexen ver
gezeld gingen van één of meer zware windhozen, te vergelijken met uit de 
Verenigde Staten van Amerika bekende tornado's, waarover straks meer. Het 
betreft hier het buiencomplex dat over Amsterdam naar het Noorden trok en 
het buiencomplex dat over het centrum van Utrecht noordwaarts trok. In elk 
geval veroorzaakten deze buiencomplexen zeer zware rukwinden van volle 
orkaankracht. Hierbij moeten windsnelheden voorgekomen zijn in de buurt 
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van de 150 km per uur. Indien de over Utrecht trekkende bui van een tornado 
vergezeld ging, - misschien wel van twee? - dan moet het spoor ongeveer langs 
het tracé van de Oude Gracht gelopen hebben. 

De tornado of reuzenstofzuiger des hemels 

Uit de litteratuur over tornado's - vooral die uit de Verenigde Staten van 
Noord-Amerika - kan het volgende aangehaald worden: bij het naderen van een 
tornado hoort men een geweldig gebrul. Dit zwelt aan tot een oorverdovende don
der, wanneer de stormwind nog dichterbij komt. Het gieren van de razend rondwer-
velende winden is zo luid, dat men slechts zelden het lawaai kan horen, veroorzaakt 
door het ineenstorten van vernielde bouwwerken, het neervallen van bomen en an
dere ravage. Dit kan de grond doen schudden als bij een aardbeving 
De tornado is de ergste vorm van een hoos. Het begrip hoos kan omschreven 
worden als een dikwijls hevige wervelwind, vergezeld van een wolk in de vorm van 
een zuil of omgekeerde kegel {slurf of trechter), die uit de basis van een zware 
buienwolk komt en die een verzameling waterdruppeltjes, stof, zand, papier en der
gelijke bevat, opgewaaid van de zee of de grond. Deze slurf ontbreekt bij andere 
wervelwinden, die op kleine schaal in de atmosfeer kunnen voorkomen, zoals 
zand- of stofhoosjes. In het woord tornado zit het spaans-portugese: tornear, 
dat draaien of wervelen betekent. Vooral in de Verenigde Staten van Amerika 
worden de zeer zware windhozen tornado's genoemd, maar het verdient aan
beveling om dit met alle zware windhozen, óók buiten Amerika te doen. 
De horizontale doorsnede van het schadespoor van een tornado ligt rond de 
400 m, met uitersten van 3 m als kleinste tot ruim 3 km als grootste doorsne
de, maar die van de tornadoslurf is doorgaans aanmerkelijk kleiner, meestal 
minder dan 1000 m. Daarnaast komen er in de dampkring wervels voor die 
een minstens duizendmaal grotere doorsnede hebben, zoals de tropische cy
clonen (hurricane's, taifoens) en de depressies van de gematigde breedten. 
Omdat tropische cyclonen eveneens zware wervelstormen zijn, wordt in ons 
spraakgebruik het begrip tornado nogal eens verward met dat van een tropi
sche cycloon. In het stormveld van de tropische cyclonen komen vaak hozen 
of tornado's voor. 

Een windhoos boven zee wordt meestal met waterhoos aangeduid, omdat in 
plaats van vaste voorwerpen, water wordt opgezogen. Soms trekken waterho-
zen kilometers ver landinwaarts. Het worden dan gewone windhozen, want 
meteorologisch verandert er weinig of niets aan het verschijnsel. 
Soms is een hoos een volkomen ongevaarlijke uitstulping van een stapelwolk, 
met een levensduur van nauwelijks enkele minuten, zonder de grond te berei
ken, maar in andere gevallen groeit hij uit tot een tornado van meer dan een 
kilometer doorsnede die een verwoestend spoor van 100 km lengte of meer 
kan achterlaten. Tussen deze uitersten blijkt elke vorm mogelijk. Een scherpe 
grens tussen twee of meer categorieën valt niet te trekken. De gemiddelde 
weglengte van tornado's ligt in de buurt van de 40 km, met uitersten van ca 
275 m tot 480 km. 
Over het enorme geweld van de zware tornado's is men het unaniem eens: het 
voorbijtrekken van een tornado wordt bijvoorbeeld omschreven als het geloei 
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van een miljoen nijdige stieren; het geraas van tienduizend goederentreinen; de 
donder van een miljoen kanonnen. Het kan gebeuren dat aan één zwaar buien-
complex twee dichtbij elkaar gelegen tornadoslurven voorkomen, die beide 
hun verwoestend spoor trekken. Bij die verwoestingen gebeurt het meer dan 
eens dat van hoge gebouwen de bovenmerdiepingen worden afgerukt, terwijl 
de lager gelegen gedeelten en ook de lagere gebouwen minder schade heb
ben. 
Over de optillende kracht van de tornado's uit de Verenigde Staten zijn talrij
ke haast ongeloofwaardige feiten bekend. Zo werd eens van een trein de Pull
man-locomotief plus vier wagons, ieder met een gewicht van 70 ton, opgetild 
door een tornado die op 27 mei 1931 Moorhead in Minnesota passeerde. Een 
andere tornado pakte eens een kolenwagon op, rukte de vooras eruit, een as 
van 4 cm dikte en boog die volledig om, zodat de uiteinden elkaar kruisten. 
Een volgende tornado tilde een locomotief op en zette die op een aangren
zend spoor in omgekeerde richting weer neer. Ook werd eens een auto, die 
met grote snelheid op een grote verkeersweg reed, opgepakt, 25 m meege
sleurd, maar daarna weer netjes op de wielen en volkomen onbeschadigd op 
de andere rijbaan neergezet. De bijnaam reuzenstofzuiger des hemels is dan 
ook volkomen terecht. 
Enkele voorbeelden mogen dit nog illustreren: een torenspits met haan en al 
werd 24 km door de lucht gesleurd; een - vermoedelijk houten - huis werd 3 
km ver weggeblazen; een map met bescheiden vond men 80 km verderop 
eerst terug; een verzekeringspolis maakte een luchtreis van 120 km; uit een 
kudde vee werd één koe opgepakt, die 100 m verderop, lichtgekwetst, weer 
werd neergezet; van een met twee paarden bespannen wagen bleef één paard 
dood liggen terwijl het andere met voertuig en al 30 m de lucht in werd ge
sleurd; een vrouw werd over een afstand van 11 km weggedragen, daarna 
zwaar verminkt ter aarde gesmeten, maar een kind dat 800 m door de lucht 
zeilde kwam er met een paar schrammen af; een jongen werd één kilometer 
weggevoerd, kwam gewond maar levend, zij het ook verdoofd, op de aarde 
neer - geheel van zijn kleren ontdaan. Legio voorbeelden - maar allemaal 
voorvallen die nauw aansluiten bij het berijmd relaas van Gerrit Jansz. 
Kooch! 
Over de windsnelheden in tornado's bestaan vele gissingen en maar weinig 
metingen. Sommige zijn afgeleid uit filmopnamen. Door het volgen van wol
kenflarden, stukken puin, stof en dergelijke op achtereenvolgende filmbeel
den van de tornado die op 2 april 1957 over Dallas (Texas) raasde, kon een 
schatting gegeven worden van de snelheden op verschillende hoogten boven 
de grond en op verschillende afstanden van de as van de tornado. 
Een snelheid binnen het rotatiesysteem van een tornado kan men in drie com
ponenten ontbonden denken: ten eerste een verticale component, voorts een 
horizontale component nââr de as van de wervel toe gericht, radiële compo
nent, en ten slotte een horizontale component, loodrecht op de voorgaande, 
de snelheid waarmee de objecten rond de as van de tornado wervelen, de tan-
gentiële component geheten. Deze laatste is bij tornado's in het algemeen het 
belangrijkst. Binnen een straal van 35 m roteert de lucht als een vaste of star
re kolom. De snelheid is ongeveer evenredig met de straal. Binnen dat gebied 
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is de hoeksnelheid vrijwel onafhankelijk van de straal en overal nagenoeg ge
lijk groot. De grootste tangentiële windsnelheden komen dan op ongeveer 40 
m van de as voor: ruim 250 km per uur! Er is één meting bekend van 386 km 
per uur. Mogelijk niet geheel betrouwbaar, maar zeker niet onmogelijk. In 
vele andere gevallen werden de windmeters gewoon door de wind weggebla
zen . . . Op grond van de uitwerking van de kracht waarmee sommige voor
werpen door de storm in o.a. hout en veen geslagen werden, heeft men wind
snelheden afgeleid van bijna 1000 km per uur. . . 

Tornado's in Nederland 

Tornado's zijn in Nederland een zeldzaam verschijnsel. Op 10 augustus 1925 
trok een tornado over het dorp Zeeland in Noordbrabant en even later werd 
een deel van het stadje Borculo in een ruïne veranderd. Of de tornado toen 
nog als een 'slurf had - kenmerk van een tornado - is niet met zekerheid be
kend. Mogelijk zijn het buitengewoon sterke rukwinden geweest die het 
buiencomplex vergezelden. De aard van de verwoestingen echter maakt het 
wel waarschijnlijk dat van een zware hoos (tornado) sprake geweest kan zijn. 
Op 12 augustus 1938 vertoonde zich een fraaie windhoos bij Hindeloopen. Op 
23 augustus 1950 trok een zware windhoos een spoor van vernielingen over de 
Veluwe. De verwoestingen begonnen iets ten noorden van Ede, vielen weste
lijk van Apeldoorn en Epe, gingen pal in de richting van Zwolle, maar vlak 
voor de stad verloor de zware hoos zijn contact met de grond. De trekrichting 
van genoemde zware hozen was vrijwel gelijk: zuidzuidwest naar noordnoord
oost. Uit het beeld van de verdeling van de gevallen regen en hagel blijkt dat 
het spoor van de hoos (of tornado) vlak oostelijk ligt van de gordel met de 
grootste neerslaghoeveelheden. Binnen de schadebaan van de hagel werden 
ijsblokken gemeld met een doorsnede van rond 4 cm! 

De meest bekende tornado die ons land trof, is die van 25 juni 1967, bekend 
als de tornado van Tricht, die evenwel zijn verwoestend spoor vlak ten zuiden 
van ons land begon, in Noord-België, en vandaar over de bossen bij Chaam 
trok. 
De aard van de daardoor aangerichte schade is vergelijkbaar met de verwoes
tingen zoals die ons bekend zijn van de tornado's uit de Verenigde Staten. 
Ook hier huizen waarvan de daken zijn weggevaagd, boomgaarden met uitge
rukte en volledig gevelde bomen, diep in stammen gedrongen metalen voor
werpen, bomen waarvan alle vruchten en bladeren afgerukt zijn, opgenomen 
auto's, voorwerpen die op grote afstand van de catastrofe zijn neergeworpen, 
sommige zware voorwerpen zelfs op tientallen kilometers afstand. Ook hier 
een baan die loopt van ZZW naar NNO. Bovendien een zelfde beeld als bij 
andere bekende hozen: de neerslaggordel westelijk van de baan van de torna
do en het spoor van de tornado vrijwel op de overgang van het droge en natte 
gebied. Uit het beeld van de binnengekomen meldingen van hagelschade, 
veroorzaakt door hagelstenen met een grotere diameter dan l'/2 cm, blijkt dat 
het hagelspoor, veroorzaakt door het buiencomplex dat met de tornado ver
bonden was, in Noord-België ten zuiden van Breda begint, zich vandaar in 
NNO-lijke richting naar de oostrand van Amersfoort uitstrekt, om dan verder 
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Spectaculaire opname van twee krachtige waterhozen aan de rand van een buiencomplex. 
{foto K.N.M.1. De Bill) 

te reiken naar Harderwijk, zich voortzettend tot iets ten zuiden van Kampen. 
Een van de interessante aspecten die bij het onderzoek van de tornado van 
Tricht naar voren kwam is het feit dat er op die namiddag van 25 juni 1967 
sprake was van een rééks zware buiencellen die in vrijwel evenwijdige banen 
van ZZW naar NNO over Nederland trokken. Een van die banen begon er
gens in de buurt van Gent en liep van daar via Rotterdam en Amsterdam naar 
Leeuwarden. De baan van de buiencel waaraan de tornado van Tricht gekop
peld was volgt een tracé van Mechelen in België, naar Chaam, Tricht, Nij-
kerk, Elburg, Kampen, Groningen. De eerste veroorzaakte zwaar onweer in 
Friesland, de tweede was een zware hagelbui met windhozen, die in feite ac
tief was tussen Valenciennes en Zwolle. Er was nog een derde, westelijker ge
legen baan boven West-België, vandaar naar Domburg verlopend, die hoos-
schade bij Yperen veroorzaakte. 

Vergelijking van de stormramp van 1674 en van 25 juni 1967 

Als het beeld van de stormramp van 25 juni 1967 vergeleken wordt met het 
beeld van de schadesporen van het noodweer van 1 augustus 1674 dan is het 
opvallend hoeveel beide kaarten met uitgezette sporen van vernielingen op 
elkaar gelijken. De onderlinge afstand tussen de buiencellen, de treksnelheid 
van ZZW naar NNO, de lengte van de schadesporen, de buiencellen met zwa
re hagelschade - het zijn nagenoeg allemaal identieke verschijnselen, op 
grond waarvan het vermoeden mag worden uitgesproken dat de meteorologi-
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sehe situatie van beide stormrampen vrijwel vergelijkbaar geweest moet zijn. 
Dergelijke situaties worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een hon
derd tot tweehonderd kilometer brede baan op 5 km hoogte waarin windsnel
heden van 100 km per uur of meer voorkomen, uit een richting van ZZW naar 
NNO of van Z naar N. Bij een dergelijk stromingspatroon in de hogere lucht
lagen - waarvan tot dusver bekend is dat het aanwezig moet zijn, willen som
mige buiencellen tot de vorming van hozen of tornado's aanleiding geven -
treffen we aan het aardoppervlak een depressie aan boven de golf van Bis
caye en/of bij Zuid-Ierland; een depressie die zich vaak tot op grotere hoogte 
in de dampkring voortzet. Tussen dit lagedrukgebied en een hogedrukgebied 
boven Midden- en Oosteuropa wordt dan deze zuidelijke luchtstroming in 
standgehouden. 

Zolang hozen en tornado's bestudeerd worden ging de belangstelling onder 
andere uit naar de plaats van de hoos ten opzichte van het begeleidende 
buiensysteem. Bij een grillig gevormd onweerscomplex van soms 40 km door
snede wordt het vaststellen van de plaats van de hoos of tornado ten opzichte 
van de bui door middel van visuele waarneming een moeilijke zaak. In de 
laatste tientallen jaren werd het mogelijk om met behulp van radar op grote 
schaal betrouwbare waarnemingen te verzamelen. Daarbij bleek dat karakte
ristieke radarecho's, zoals haakvormige uitstulpingen aan de rand van de bui 
vaak met tornado's samenhangen. 
Naarmate het onderzoek vorderde werd het duidelijk dat zware tornado's 
vrijwel uitsluitend voorkomen in samenhang met een bijzonder type onweers
bui: de zware, sneltrekkende onweersbui. Deze buien kenmerken zich door 
een lange levensduur (vaak uren lang), de produktie van zware hagelstenen 
en het veroorzaken van windstoten met orkaankracht. Mogelijkerwijs produ
ceren deze buien tijdens hun bestaan meer dan één maal een tornado; soms 
twee tegelijkertijd. Zonder nadere details te geven, moet wel opgemerkt wor
den dat zulke langlevende onweersbuien alleen mogelijk zijn als de windrich
ting op enkele kilometers hoogte boven het aardoppervlak sterk afwijkt van 
de wind aan het aardoppervlak. Alleen onder deze omstandigheden kan ver
meden worden dat de stijgende luchtbewegingen die tot het ontstaan van de 
bui aanleiding gaven weer worden onderdrukt door de gevormde neerslag en 
de koude lucht die samen met deze neerslag in de bui omlaag gevoerd wordt. 
In de zware trekkende bui is er, vanwege de invloed van het windveld buiten 
de bui, sprake van een scheve (dus niet verticaal gerichte) stijgstroom van 
warme lucht en een daalstroom van koude lucht die elkaar niet hinderen. In
tegendeel. Deze luchtstromingen versterken elkaar doordat de koude lucht 
aan de voorzijde van de bui onder de warme lucht dringt en deze tot versterk
te stijging dwingt. Dit gaat vergezeld van hevige windstoten. In een dergelijke 
bui blijken nabij de grond twee gebieden voor te komen waar ernstige schade 
mogelijk is: 

1) Nabij de kern van de bui, waar bijvoorbeeld zware hagel valt. De dalende 
koude lucht, die nog veel van de horizontale snelheid waarmee hij op enkele 
kilometers hoogte de bui binnenstroomde, heeft behouden, kan hevige wind
stoten veroorzaken. Waar de koude lucht onder de warme lucht dringt, vormt 
zich vaak een wolkenwervel om een horizontaal gerichte as, een rolwolk. 
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Soms dalen uit deze rolwolk één of meer windhozen af. Weliswaar van kleine 
afmetingen, maar daarbij toch veel schade veroorzakend. 
2) In zeldzame gevallen kan zich op vele, soms tientallen kilometers afstand 
van de hiervoor genoemde gevaarlijke zone uit de bui, en dan meestal aan de 
rechterflank van de bui, de meest gevaarlijke wervel vormen, de zware hoos 
of tornado. Op een enkele, zeer tijdelijke uitzondering na, komt een derge
lijke tornado als eenling bij die bui voor. Het gebeurt opvallend vaak dat 
voorafgaand aan, tijdens en na het passeren van een tornado in het spoor er
van vrijwel geen regen of hagel valt. Een aanwijzing voor het veelvuldig voor
komen van de tornado buiten het neerslaggebied van een bui wordt ook ge
vormd door het grote aantal duidelijke, niet door neerslag versluierde foto's 
dat van zware tornado's gemaakt kon worden. 

Eerder is reeds gezegd dat hozen van zeer verschillende afmetingen kunnen 
voorkomen. Het is onwaarschijnlijk dat met één enkele theorie het ontstaan 
van zowel de kleinste hoosjes als de zwaarste tornado's verklaard zou kunnen 
worden. Bij beide verschijnselen spelen echter wel bepaalde grondbeginselen 
een rol: 
A. Hozen ontstaan op plaatsen in de wolk waar zich een sterke, maar in af
meting begrensde stijgende stroming voordoet. Om de in de stijgstroom weg
gevoerde lucht aan te vullen, moet daarbij lucht van opzij aanstromen. 
B. Is in de van opzij aanstromende lucht de oorspronkelijke windrichting niet 
precies naar het punt van opstijging toe gericht dan zal, ten gevolge van het 
behoud van de hoeveelheid draaiing voor die massa, deze richtingsafwijking 
aanleiding kunnen geven tot een in snelheid toenemende werveling. Een 
soortgelijk verschijnsel doet zich voor bij een leeglopend bad of onder in de 
wastafel en bij het uitvoeren van een pirouette bij het kunstrijden op de 
schaats, waar de werveling versterkt wordt door de oorspronkelijk uitgestrek
te armen vlak langs het lichaam te drukken. 
Vaak wordt de vraag gesteld welke draairichting hozen bezitten. Is die cyclo-
naal (d.w.z. gezien vanuit het zenith op het N.H. tegen de draairichting in van 
de wijzers van het uurwerk) of anti-cyclonaal? Het staat volgens de meeste 
deskundigen wel vast dat - evenals bij een leeglopend bad - de aardrotatie bij 
wervels met een betrekkelijk kleine horizontale doorsnede geen cyclonale 
werveling kan veroorzaken, zoals wél gebeurt bij tropische cyclonen en de
pressies. 
Van meer belang is het feit dat dergelijke zware snel voorttrekkende buien 
vaak bij een zodanige windverdeling blijken voor te komen, dat cyclonaal 
wervelende tornado's voor de hand liggen. Bij kleinere hozen schijnt geen 
voorkeursrichting te bestaan. 
De meeste tornado-theorieën trachten de onder A genoemde stijging te ver
klaren. Een recente suggestie van F. C. Bates (1967) komt op het volgende 
neer. 
Ten gevolge van het eerder genoemde windveld rond een zware sneltrekken
de onweersbui ontwikkelen nieuwe buiencellen zich vooral op de rechter
flank van de hoofdbui. Bij deze kleinere buiencellen is vaak waargenomen 
dat hun as niet verticaal staat maar naarmate de hoogte toeneemt meer in de 
richting van de hoofdbui overhelt. Bates oppert de veronderstelling dat de 
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stijgstroom van zo'n secundaire buiencel in contact kan komen met de stijg-
stroom van de hoofdbui. Dit heeft tot gevolg dat de hoeveelheid lucht die 
door de kleinere bui stroomt vrij plotseling sterk toeneemt. Hierdoor gaat het 
onder B genoemde mechanisme werken. Deze theorie vindt ondersteuning 
door de waarnemingen. Deze bevestigen de hevige turbulentie die aanwezig 
is in de wolkenzone tussen de hoofdbui en de tornado. De waarnemingen zijn 
gedaan vanuit vliegtuigen. Een van de aantrekkelijke punten van deze overi
gens globale theorie is de aandacht die geschonken wordt aan de grote af
stand tussen de tornado en de kern van de hoofdbui. Overigens moet gezegd 
worden dat er enkele tientallen tornado-theorieën in omloop zijn. 
De snelle rotatie in de slurf heeft tot gevolg dat de luchtdeeltjes door de erop 
werkende middelpuntvliedende kracht van de as van de wervel worden weg
gevoerd. Hierdoor daalt de luchtdruk nabij de tornado-as. Wil de wervel on
gestoord blijven bestaan, dan moet de luchtdrukgradiëntkracht die de lucht
deeltjes dwingt naar de as toe te stromen de middelpuntvliedende kracht juist 
opheffen. 
De luchtdrukverlaging die in het centrum van de tornado-as aan het aard-
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oppervlak optreedt kan 60 tot 100 mbar bedragen, d.i. 10% van de totale druk 
van rond 1000 mbar, ofwel 1 atmosfeer. Dit lijkt niet veel. Maar hierbij moet 
men zich bedenken dat de luchtdruk over een korte afstand daalt in een zich 
snel verplaatsende wervel. Dit heeft ernstige gevolgen. Bij een tornado die op 
2 april 1957 de stad Dallas in Texas trof, daalde bijvoorbeeld tussen 50 en 30 
m vanaf de as, de luchtdruk met 30 mbar over 20 meter afstand. De tornado 
verplaatste zich als systeem bovendien met 20 meter per seconde over het 
aardoppervlak; zo kon de luchtdruk in 1 seconde met 30 mbar, dit is 3% van 
het totaal, veranderen. Trekt zo n tornado over een vrijwel gesloten gebouw, 
dan is die enkele seconde zo kort dat belangrijke verschillen in luchtdruk ont
staan tussen binnen- en buitenzijde van dat gebouw. Het gevolg is dat daken 
worden losgerukt en de muren naar buiten worden weggedrukt. De boven
dien aanwezige wind die zowel in verticale als horizontale richting blaast -
met orkaankracht! - kan dan vat krijgen op dakbedekking, stukken van het 
opengereten gebouw, waardoor de schade wordt vergroot en absurd lijkende 
verplaatsingen voorkomen. 

Volgens de gangbare meningen is het explosieëffect de belangrijkste oorzaak 
van de totale verwoesting die het passeren van een tornado kenmerkt2). 

Mede gezien de beschrijvingen van Gerrit Jansz. Kooch en de illustraties van 
de aangerichte verwoestingen, vervaardigd door H. Saftleven, lijkt het waar
schijnlijk dat het schrickelik tempeest dat de Domkerk tot een puinhoop maak
te, een tornado geweest moet zijn. 

2) Voor deze toelichting is dankbaar gebruik gemaakt van een door Ir. H. R. A. Wessels van het 
K.N.M.I. verzorgde publicatie in het Nautisch Technisch Tijdschrift de Zee 1972. 10, getiteld: 
Wind- en waterhozen. 
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