




Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 In het Veenendaals HistorischMuseum 'Het Kleine Veenloo'zijn enkele watersnoodschilderij-en en prenten te bewonderen, eneen zilveren inktpot met de in-scriptie: 'Aan Mr. S. Baron vanHeemstra, Commissaris des Ko-nings in de Provincie Utrecht.Aangeboden door de Commissievoor de noodlijdenden door denwatersnood te Veenendaal. Uiterkentelijkheid voor verleendehulp en bijstand gedurende denwatersnood van 1855.'In de provincie Utrecht of netdaarbuiten (provincie Gelder-land) zijn in verschillende plaat-sen nog gedenkstenen te vin-den met daarop watersnoodtek-sten (Amerongen, Renswoude,Leusden en Dreumel) of over-blijfselen van de watervloed zo-als het Spinnemeer in Ederveenen het water achter het stationVeenendaal-De Klomp. Wielenvindt men in de uiterwaardenvan Lienden/Wageningen. Ookin de Utrechtse Geertekerkmoet nog een gedenkplaquettete vinden zijn. 140 jaar na deze watersnood-ramp leek de geschiedenis zichte herhalen. Tijdens de hoogwa-terperiode van 1995 dreigde deGrebbedijk op hetzelfde puntstond door te breken als op 5maart 1855. Een uur lang heersteeen lichte paniek in de GelderseVallei totdat bleek dat er eenfoutief bericht was doorgegevenaan de radionieuwsdienst. Gert A. van Beek is amateur-historicus enactief lid van de Historische Vereniging'Oud

Veenendaal' spoorweg Maatschappij. Niet al-leen de telegrafie kwam stil teliggen, maar ook het treinver-keer en het postverkeer. Dusmoest P&T voor een goed alter-natief gaan zorgen, welk zij niethad. Door de ramp in de Gelder-se Vallei was het lange tijd nietof bijna onmogelijk post te be-zorgen. Slechts een enkele briefof pakje met daarop een 5 cent(donker tot lichtblauw), 10 cent(karmijn tot rood) of 15 cent(donker tot geeloranje) zegelmet daarop koning Willem III be-reikte de eindbestemming.In april verlieten tal van Vee-nendalers de Utrechtse Geerte-kerk om naar hun huis terug tekeren - als dat niet verslondenwas door het water -, de verbro-ken spoorwegverbinding te her-stellen of te gaan werken. Na-dat de Oude Hervormde Kerkgrondig was gereinigd, vond deeerste dienst er weer in plaatsop zondag i8 maart. Ds. C.J.Kraft preekte uit psalm 124. Eenlandelijke collecte kwam op-gang en bracht veel geld op.Deze werd nog zeer lang jaar-lijks herdacht op 5 maart meteen herdenkingsdienst in hetbedehuis. De laatste vondplaats in 1955. Sprekers warentoen Ds. A. Wisgerhof (Neder-lands. Hervormd), burgemees- ter A. Bakker, hoofdonderwijzerDr. J.G. Thoomes en de Ds. J.Overduin (Gereformeerd.). Deheer C.M. Bos sprak een decla-matie over 'De Watervloed' uit.Aan de uitgang was de collectebestemd voor de restauratie

vande Geertekerk te Utrecht. Gedenktekens Deze zelfde dag onthulde Gerritvan Wijk, wiens familie op derampdag vijf kinderen en eenoude vader verloren, en HermanJansen op de hoek Kerkewijk /Stationssingel in een plantsoeneen monument. De tekst daar-van luidt: WATERSNOOD 5 MAART 1855 Ontembaar brak het water Door de dijken: Van huis En hof en have moest men Wijken. De Bovenkant van Deze zuil wijst aan, hoe Hoog hier toen het water Heeft gestaan. Naast dit monument bestaatook nog een gedenksteen metde inscriptie: Hoogte van de vloed opDen 10 Maart 1855,H. van Schoonhoven Iz. Verpleging in de Utrechtse Geertekerk van de door de watersnood verdreven Veenendalers Tekening in gekleurd krijt door W.C. van Dijk, 1855 Illustratie: Het Utrechts Archief Bronnen Huibers, J., Toen het water kwam... (Overberg 1955)Jaarverslag 1855 P&T (Nederlands PTT Museum, Den Haag)Scheur, Martin van, Watersnoodramp 1855. Scriptie, (z.p. 1998)Valkenburg, Rik, Toen de vloed over het land raasde (Veenendaal 1995) 146 % vereniging Oud>Utrecht november 2002


