
Historische Kring IJsselstein 101 (mrt. 2003). - Dl.101 M-K 1953: tienduizend zandzakken uitIjsselstein Lopikerwaard ontsnapt aan watersnoodramp door L(Bep) Murk In de afgelopen februarimaand werd aan de watersnoodramp van 1953 door de mediauitgebreid aandacht besteed. Krantenartikelen en tv-documentaires riepen bij veel 55-plussers herinneringen op, vaak herinneringen met emoties. Minder bekend is het feitdat enkele personen alsmede tienduizend zandzakken uit Ijsselstein werden ingezettegen het wassende water van de Hollandse Ijssel. De Lopikerwaard is gelukkig voor de catastrofe van een overstroming gespaard geble-ven. Dat hebben we vooral te danken aan enkele adequaat optredende instanties enparticulieren in het rampgebied van Ouderkerk aan den IJssel. Dankzij hun kordateoptreden werd voorkomen dat de Lopikerwaard - die immers in verbinding staat metde Krimpenerwaard - onder water liep. Enkele Ijsselsteiners zijn, zonder dat ze zichdaarvan op dat moment ten volle bewust waren, nauw betrokken geweest bij hetbeschermen

van de twee bovengenoemde waarden tegen het dramatisch stijgendewater. Het volgende relaas biedt een persoonlijk verslag van de gebeurtenissen op dieeerste februari van 50 jaar geleden.









Historische Kring IJsselstein 101 (mrt. 2003). - Dl.101 Fragment uit 'Het Nieuwsblad voor Zuid-Holland en Utrecht', (v/hSchoonhovensche Courant) van Maandag 2 Februari 1953: DE DIJKEN BEZWIJKEN, VERSCHRIKKELIJKEWATERSNOOD TEISTERT HOLLAND EN ZEELAND Krimpenerwaard en de Alblasserwaard overstroomd;minstens 300 doden en tientallen millioenen guldens schade Maandag j Februari 1953 Het gevaarlijkst voor de gehele Krimpenerwaard was de toestand inOuderkerk a.d. IJssel, waar een complete dijkdoorbraak het watergelegenheid gaf de toen openliggende polder binnen te bulderen. Metontzaggelijke kracht braken de watermassa's omstreeks halfvijfZondagmorgen door de al enige uren wankelende en doorlatende dijk.De consistoriekamer van de Gereform. Kerk en twee woningen dieonder aan de dijk lagen werden weggespoeld. Wild kolkend en brui-send als in triomf barstte het water tegen de muren en duwde dieomver alsof het rietschuttingen waren. Grote brokken van het dijkli-chaam werden de polder ingestuwd en

het vuile, geelbruine waterzocht zich verder een weg over de drassige weilanden. In de loop vande morgen werd het gat in de dijk groter tot het tenslotte een breedtehad van ongeveer dertig meter. Als een waterval stortte het water overde voet van de dijk omlaag. Bruisend en kolkend. Grote schermen fijnverdeeld water sproeiden over de handenwringende toeschouwers.Slechts op betrekkelijk geringe afstand van het gat werd de IJsseldijkeveneens bedreigd. Ook daar was een groot stuk weggevallen en aande buitenzijde waren reeds noodversterkingen in de beschoeinggemaakt. Op die tweede plaats is de dijk echter niet bezweken.Doordoor is vermoedelijk de Krimpenerwaard voor volledige overstro-ming behoed. Zou de tweede zwakke stee in de IJsseldijk bezwekenzijn, dan zou tussen de gaten een niet langer bewaakt partje van dedijk zijn blijven staan en de mogelijkheid moest dan gevreesd wor-den dat ook dat verdwijnen zou. Er zou dan dus een geweldig gat vanmeer dan honderd meter ontstaan zijn dat niet gemakkelijk te dichtenzou zijn geweest.

Het gapende gat in de dijk, dat nu naast deCeref, Kerk de menselijke onmacht tegen denatuurelementen zo duidelijk demonstreerdeheeft weliswaar ontelbare kubieke meterswater de Krimpenerwaard doen binnenstro-men, doch in de loop van de dag aangeruktebestrijdings ploegen zijn er in geslaagdZondag tegen de avond 't gat voorlopig dichtte krijgen. Daartoe werd vanuit Stolwijk het hulpwerkgeleid. Van de in aanleg zijnde provincialeweg werd zand met auto's naar Ouderkerkgestuurd. In Ouderkerk zelf werden man- Gereformeerdekerk met twee eens twee wonin-





Historische Kring IJsselstein 101 (mrt. 2003). - Dl.101 vertrekken, doch door het voorspoedig verloop van de werkzaamhe-den in Ouderkerk aan den IJssel is het niet tot een evacuatie vanBerkenwoude gekomen. In totaal zijn ongeveer loo mensen wegge-voerd, doch zij zullen dezer dagen reeds kunnen terugkeren, wanneerde toestand blijft zoals die nu is. worden gedicht. Wonder boven wonderlukte deze riskante manoeuvre, uitge-voerd door mensen die hun angst opzijhadden gezet. Zij deden hun werk in hetruim van een hellend schip, terwijl het Mijn broer en ik namen de beslissing omdie dag voorlopig in Ouderkerk te blij-ven. Men kon ter plaatse extra mankrachtgoed gebruiken, temeer daar de opgeroe-pen militairen nog niet waren gearri-veerd. Zij zouden pas tegen de avond hetdorp bereiken. Nadat er een partij zandzakken wasgevuld zijn we met de eerste wagen mee-gereden in de richting van de dijkdoor-braak. Na enkele honderden meters, netvoor de doorgebroken dijk, konden weniet verder. De dijk was te slecht en hetwas voor voertuigen onmogelijk daar

terijden. De zandzakken werden dus op derug naar de rampplek gedragen. Wezagen een enorm gat in de dijk met eenlengte van tientallen meters. Vlak vooronze komst had men een schip in dedijkdoorbraak gevaren om als provisori-sche waterkering te dienen. Met donde-rend geweld stortte een witte, woest kol-kende waterval langs en onder het schipdoor de polder in. De polder van deKrimpenerwaard lag op dat momentzeker 6 m onder het waterniveau van deHollandse IJssel. Onze eerste reactiewas dat het onbegonnen werk was omdeze ziedende waterstroom te keren. Inmiddels waren mannen met snijbran-ders het schip ingegaan om enkele gatente branden in de bodem van het vaartuig.De bedoeling was dat het schip gedeelte-lijk zou volstromen en ging zakken,zodat het gat in de dijk voor een deel zou water oorverdovend tegen de wand beuk-te. Na deze succesvolle operatie werd eentweede schip afgezonken.Omdat wij jong en behendig waren, kre-gen Joop en ik, samen met een aantalburgers van Ouderkerk, de taak om demet zand gevulde zakken en

de beton-blokken in het gat te dumpen. Het zandkon inmiddels helemaal niet meer overde dijk worden aangevoerd, omdat hetgevaar voor instorten te groot was gewor-den. De zakken werden nu gevuld vanafeen schip dat elders met zand was gela-den. Na enkele uren zagen we dat onzetaak, die aanvankelijk tot mislukkengedoemd leek, toch resultaat opleverde. De dijk was teslecht en het wasvoos voertuigenonmogelijk daarte rijden.





Historische Kring IJsselstein 101 (mrt. 2003). - Dl.101 Fragment uit 'Het Nieuwsblad voor Zuid-Holland en Utrecht', (v/hSchoonhovensche Courant) van vrijdag 6 februari 1953. De redding van de Krimpenerwaard &quot;Het behoud van de Krimpenerwaard hangt af van Ouderkerk&quot; zeions Zondag een burgemeester in het gebied dat door het gat bijOuderkerk aan den Ijssel werd bedreigd. Het was een bange uitspraakwant de breuk was er en het leek in de gierende storm niet mogelijkhet gat te herstellen voor dat de nieuwe vloed zou opkomen en metangstige verwachting reden wij verder door de overstroomde polder.Toch kon reeds in de middag het bericht gegeven worden dat het lekgestopt was, maar of deze wel uiterst provisorische herstelling hethouden zou, kon eerst na de vloed blijken. Maar de dijk hield het ende waard was gered. Hoe het mogelijk was dit ongelooflijke te verrich-ten, om op Zondag een organisatie uit de grond te stampen die bijzwaar weer een dijkbreuk kon herstellen en daardoor een diepe polderredden, dat vertelden ons

gistermiddag de alom bekende heerStuurman uit Vlist, de heer v.d. Buusen, Hoofd van de TechnischeDienst van de Krimpenerwaard en de heer v.d. Veen van deProvinciale Waterstaat. Zaterdagavond, toen het weer als maar rauwer werd, werd een inspec-tie langs de dijk gehouden waarbij bleek dat deze het zwaar te voor-duren had. De aandacht van de deskundigenging hierbij vooral uit naar het punt bij deGereformeerde Kerk bij Ouderkerk. Nietomdat hier het gevaar zichtbaar groter was,maar omdat men wist dat dit dijkgedeeltenog niet even hoog was, als de overige dijk.De plannen voor het op hoogte brengen vandit perceel waren reeds klaar en nog dezemaand zou de aanbesteding plaats vinden,maar daar had men in de bange nacht vanZaterdag op Zondag niets aan. Toen kon menmet een plan of een aanbesteding geen dijk-breuk voorkomen dus moesten er anderemaatregelen genomen worden. Die werdengenomen. Met kracht en doortastendheid.Materialen werden aangesleept, vrijwilligerswerden gevraagd en het dijkleger werd opge-trommeld. Dat

leger stond tussen tien en twaalf uur in de nachtgereed en heeft een zware strijd gestreden. Maar de krachtverhouding was te ongelijk, wat vermag geestdrift engoede wil tegen het brullend geweld van door storm opgezweeptwater. Plotseling bezweek de dijk danook en als uit een kanon spoothet water de Krimpenerwaard in; schuim spatte huizenhoog en hetvernielende water vaagde alles weg op zijn baan.De Technische Dienst van de Krimpenerwaard stelde hiervan ir. Klein,directeur hoofd-ingenieur van de Provinciale Waterstaat in kennis enintussen ging men trachten het gat te dichten. Dat kon natuurlijkonmogelijk bij hoog water gebeuren, bij laag water wilde men een !i II In de stikdonkere,koude en voer te riskant





Historische Kring IJsselstein 101 (mrt. 2003). - Dl.101 .....eertijds was de Pruis in 't land achtergronden van een Pruisische 'bezetting' in 1702 door drs. A.M. Fafianie De oudere lezers van dit tijdschrift zullen zich de Duitse bezetting van 1940-1945 goedherinneren. Voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de Duitsers algemeen als'Pruisen' of'Hunnen' (een scheldwoord) aangeduid. Ook het denigrerende woord'mof' was toen al eeuwenlang bekend en gaat waarschijnlijk terug op de bonten mof-fen of handwarmers die de Duitse seizoensarbeiders droegen. Pruisen was het oostelijkdeel van de huidige Bondsrepubliek. Aan het einde van de negentiende eeuw vormdePruisen onder kanselier Bismarck zo'n belangrijke en dreigende militaire macht, dat hetde aanleiding vormde tot de aanleg van de 'Nieuwe Hollandse Waterlinie'.Een eeuw eerder vormde Pruisen onder koning Frederik de Grote al een belangrijkemacht die in feite een van de eerste wereldoorlogen ontketende: de Zevenjarige Oorlogdie tussen 1756 en 1763 werd gevoerd. Het Duitse leger was in 1940 niet

voor de eerste keer in Nederland. Toen in 1787 tij-dens de 'Patriottische woelingen' de vrouw van stadhouder Willem V, prinsesWilhelmina van Pruisen, op doorreis naar Den Haag door een patriottisch vrijkorps bijCoejanverwellesluis voorbij Oudewater korte tijd werd vastgehouden, was voor haar demaat vol. Ze kon geen steun van haar besluiteloze man verwachten, die angstig inNijmegen de politieke gebeurtenissen zat af te wachten. Zij waarschuwde haar broer, koning Frederik II van Pruisen, die een groot leger stuur-de dat van oost naar west dwars door Midden-Nederland trok. In september 1787 kwa-men de Pruisen door de Baronie van IJsselstein. Ze werden door de 'Oranjeklanten'hartelijk ingehaald en legerden zich in het kasteel. De patriotten verbeten hun woedeen wachtten betere tijden af.





Historische Kring IJsselstein 101 (mrt. 2003). - Dl.101 Van bannerheer naar baron Vanaf de twaalfde eeuw kennen wij in de Oostelijke Nederlanden hetbegrip bannerheer of baanrotse, die met een hoofdvazal mag wordengelijkgesteld. Oorspronkelijk was dit een plaatselijk heer die de vor-stelijke standaard met de banier droeg als teken van opperbevel enverzamelpunt van de ridders tijdens de strijd. Als zodanig zien weeen fictieve heer Bernhard van IJsselstein optreden tijdens deCrimbergse Oorlog (die zich rond 1145 afspeelde, maar pas beginveertiende eeuw beschreven werd). Belangrijk is dat dit het beeld wasdat een schrijver uit de veertiende eeuw van de op dat moment wer-kelijk bestaande IJsselsteinse heer had. In de 14^ eeuw was echter debannerheer in opkomst als drager van een soevereine en erfelijke titelmet een eigen onafhankelijk gebied. De bannerheer trad in het ver-volg ook op

onder zijn eigen banier. De term was dus in de richtingvan 'baron' opgeschoven, of kon er misschien mee worden gelijkge-steld. Arnoud had rond 1345 zijn eigen 'bannerij.' Wellicht is de naam'banne van Benschop' ook nog een overblijfsel uit deze tijd. Curieusis dat de naam 'Bernhard' een vleivorm kent: 'Benno'. En 'Benno' hadeen 'cope', een ontginningscontract voor dit gebied met de bisschopvan Utrecht: 'Benno's cope'. Het grote machtsblok van Van Woerden-Van Amstel-Van Arkel aan degrenzen van Holland, Utrecht en Brabant viel na de moord op graafFloris V ini296 uit elkaar. In de veertiende eeuw vond een nieuweaaneensluiting van de gelederen plaats door een uitgekiendedynastieke politiek; dit veronderstelt een vooropgezet plan door denakomelingen van de bovenstaande heren. Dit heeft echter door aller-lei omstandigheden niet geleid tot een samenhangend geheel vaneen 'grenzenland'

waar de locale heren in een soort van politieke uniede dienst uitmaakten. klasse behoorden. Maar door zijn contac-ten met de Franstalige Van H enegouw-ers (hij was raadgever van graaf WillemIV) kwam de titel 'baron' in een anderecontext te staan. Het Frans-Engelsebegrip 'baron' betekende hoofdvazaldirect onder een belangrijke leenheer (4eheerschildrang), met een eigen kasteelen rechtspositie onder gelijken. Arnoud van IJsselstein is wellicht in 1348door de Hollandse graaf (van Henegouw-se komaf) tot baron benoemd, maar detitel kan ook eigenmachtig zijn verleend; de titel is in de mannelijke lijn erfelijk.De titel 'baronesse' van IJsselsteinbestaat historisch gezien niet, ook nietals vrouw van de baron! (De aankomstti-tel van de koningin is dus geconstru-eerd). Een baron is te beschouwen alseen leenman die tevens vrijheer is, maarover een minder belangrijk gebied daneen graafschap of

hertogdom heerst. Totin de eerste helft van de vijftiende eeuwwas soevereiniteit (in feite een term diein de tijd zelf nog niet werd gebruikt)vanzelfsprekend voor een ondernemendleenheer met dynastieke aspiraties die in

























Historische Kring IJsselstein 101 (mrt. 2003). - Dl.101 geweest, maar hangende het proces isalles bij het oude gebleven.Maria-Louise was officieel regentes voorde duur van haar leven per 26 juni 1731,na autorisatie door haar zoon WillemIV . Volgens Jagtenberg vond er na hetmeerderjarig worden van Willem IV op iseptember 1729, een scheiding plaats vande bezittingen en het beheer daarvan tus-sen hem en zijn moeder'. In ruil voorIJsselstein en Zevenbergen stond MariaLouise het haar bij huwelijksakte als dou-arie gegeven Dietz en Beilstein af aanhaar zoon. De Baronie was vanaf datmoment 'douarie': adellijk weduwegoed.Alle ambtenaren en regenten van stad enBaronie moesten bij benoeming de eedvan trouw aan haar zweren. Zij heeft deBaronie als zodanig uit naam van haarzoon, na diens plotselinge dood op 22 oktober 1751, op eigen gezag beheerd tothaar dood op 9 april 1765. De soevereinerechten werden in deze periode niet uit-geoefend omdat de soevereine baron zelfhet beheer uit handen had gegeven. Tochbleef er een probleem wie

nu precies desoeverein mocht worden genoemd. Zowerd Willem IV in 1748 nog barongenoemd! . Ook de dongratuit werd noggewoon door de Baronie voldaan: op 3maart 1732 schonk de Baronie 1000dukaten of fl. 5000,00 aan Willem IV bijhet aanvaarden van de regering; eenbedankbriefje volgde op 11 maart. Wemogen in hem vanwege zijn geboorte-recht als man de echte baron zien,ofschoon de titel vanaf het huwelijk vanWillem van Oranje met Anna vanEgmond rare genealogische bokkenspron-gen had gemaakt. Desondanks werd zijn De Pruisischegebieden tusseni688 en 1807.
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