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Kort Verhaal van de Hooge Watervloed,

waar mede de Graafſchap Culemborg,

nevens andere nabuurige Landſchappen,

in December 174o, en January 1741,

is bezogt geworden.

O? den 15. December, groeide het Water in de Riviere de

Leck, tot zulken hoogte, dat men goedvonddyklegering te

houden, ofſchoon de Rivier open en zonder Ys was; en Wagten

alomme op de Dyken te doen patrouilleeren , het Water was als

doen (te weeten tuſſchen den 15 en 16. 's# aan de Num

merpaal, ſtaande in de Haven, 19 voeten en 1 duim. (Nota het

ordinaire Water aan deeze Paal rekent men tuſſchen 64 en 9

voeten.)

Den 16. 's naarmiddags ſtond het Water op 19 voeten en agt

duimen, en bleef zo zonder verandering tot den 17, als wan

neer het wederom begon te wyken, dog langzaam, zo dat het

op den 2o. eerſt was gekomen op 17 voeten en 3 duimen, wor

dende als doen de dyklegering opgebroken, die den 22. hervat

wierd, wyl het Water weder gereezen was tot 18 voeten en

84 duim ; vervolgens den 23. 's morgens op 2o voeten en 7 dui

men, 't geen ten uiterſten ongewoon, en by niemand ooit be

leeft was by een opene Rivier; zynde zelfs in d'allerzwaarſte Ys

verſtoppinge (als die van den Jaare 1739 , wanneer den Dam

even beneden de Stadt begon, en zig meer als anderhalf uur tot

voorby het Oudſlykerveer uitſtrekte) het Water weinig hooger

geweeſt. Men had egter nog al goeden moed, wyl de Dyken

aan deeze zyde de Rivier de Leck zig wel hielden, en men op

den 24. December 's naarmiddags een Expreſſe aan den Ed:Dyk

ſtoel van Thiel en Zandwyk afgezonden, terug ontſing, met de

aangenaame tyding, dat de Rivier de Waal zedert dien morgen

ſtil ſtond, dat er buiten extraordinaris toevallen en zinkingen

nog voor de Waaldyken in de Betuwe niet te dugten was, en#
-

C



(24)

dezelve nog wel vier voeten bot hadden. 't Water op de Leck

begon 's nagts tuſſchen den 23 en 24. ook wederom te vallen,

en was den 24. 's avonds ten 8 uuren op 19 voeten 14 duim.

# Den 25. was het weder iets gereezen, ſtaande 's morgens ten

half negen uuren op 19 voeten 2# duimen.

Den ganſchen morgen van dien dag quamen er allerlei fatale

tydingen van doorbraken, voornamentlyk in de Leckedyken te

Lienden, Keſteren en Ryswyk, die wederom door andere wierden

tegengeſproken, tot dat men eindelyk 'snaarmiddags ten drieuu

ren berigt ontfing, dat den Waaldyk te Hien by Dooyeweerd in

d'Overbetuwe zoude weezen doorgebroken; 't geen naderhandbe

vonden is te Bemmel, anderhalf uur boven Nymegen, te zynge

weeſt, verder datden Leckendykby Lienden door was, welke tydin

gen waren, daar men als nog geen geloofaan ſloeg, kort daarop

door een Brief van goeder hand geconfirmeert wordende, vond

men goed om de Waterklok te doen trekken, tot waarſchou

winge van d'Opgezetenen, om na de hoogtens te vlugten. Dit

eſchiede 's naarmiddags ten half vieren met het eindigen van

# Godsdienſt, en wierd daar twee uuren mede gecontinueert,

ook te gelyk alle aanſtalt gemaakt, om het Water buiten de zo

#N# of Nieuwſtadt, als naar gewoonte, met

het ſtoppen der Rioelen en leggen van Aarde en Miſtdammen te

keeren; dog wanneer er geen nader vervolg op deeze tydingen

quam, die men van de Heeren van den Dykſtoel van Thiel en

Zandwyk zonder manquement te gemoed gezien hadde, vondmen

goed het maken van allarm te ſtaken, en een Expreſſe naar

Thiel te zenden, om zekere kondſchap in te winnen, dog die

wierd door d'aankomende vloed belet zyne reize te vervorderen,

en bragt kort daar op d'ongetwyffelde tyding van de doorbraken

van Waal en Leckdyken, alzo het Water reeds over zekeren

Dwarsdyk in het Graafſchap Buuren (den Aalsdyk genaamt) ge

weldig overſtortede, en de Huizen daar op ſtaande mede nam;

men luide als doen van nieuws d'Allarmklok, en ging met alle

vlyt aan 't werk om materialen tot het maken van Dammen en

Kiſtingen by den anderen te brengen, waar aan men den gan

ſchen nagt met d'uiterſte yver beezig was, wyl het Water met

ongemeene ſpoed aandrong, ook waren die Dammen 's"#
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dags van den 26 naauwelyks vaardig, of het Water quam er

reeds voor.
-

Tuſſchen den 26 en 27. 's nagts, begoſten de Dammen t'ont

zetten, en voornamentlyk die in de Jans Kerkſtraat, welke

ſtraat onlangs met zand gehoogt was, zulks het Water onder

den Dam doorwoelende, de geheele Kiftinge opgeligt wierd,

zonder dat het mogelyk was, wat vigilantie men ook aanwendde

daar in te voorzien: dat gedeelte van de ſtadt dan, de Nieupoort

of Nieuſtadt, zoo als gezegt, genaamt , moeſt binnen weinig

tyds onderloopen, 't geen in het naarſte van de nagt geſchieden

de, d'uiterſte elende veroorzaakte, kunnende vermits den duis

ter niet eerder dan des morgens vroeg aan de noodlydende aſſi

ſtentie worden toegebragt; middelerwylen was het water zoo

hoog geworden, dat het meeſte Vee gevaar liep om te verdrin

ken, dog naaſt de hulp van den Hemel, heeft de wakkerheid

van de Regeeringe en de getrouwheid van den eenen Burger voor

den ander, veele onheilen afgeweert, zoo dat er weinig Vee,

en in 't geheel geene Menſchen zyn verongelukt, want des mor

gens wierden zoo veel Aaken en ſchuiten als 'er aan de Leck te

vinden waren, over het drooge langs den Havendyk en de bin

nenſtadt na de Nieupoort geſleept, meer door de kragt van men

ſchen als paarden, de Regeering ſtuurde ook naar elders, om Aa

ken te kopen, en men bragte ſucceſſivelyk eerſt het noodlydend

Vee, en vervolgens de Menſchen, die zulken grooten gevaar

nog niet hadden, op 't drooge. Een yder was bereid, om dit

Vee in zyne ſtallingen te bergen, maar daar begoſt ras plaatze

t'ontbreeken, zulks men genootzaakt was, de groote Gerefor

meerde Kerk, ſtaande op 't hoogſte van de ſtadt, t'openen, om

het arme van honger, nattigheid en koude half doode Vee, daar

in t'ontfangen, de Schapen wierden in eene Capelle, ſtaande op

den Havendyk, geborgen, en de gevlugte Menſchen, die geen

ander verblyf wiſten, wierden in de bygevalle ledigſtaande Hui

zen, Lutherſe Kerk, en elders gelogeert. De naarheid was op

dien morgen onbeſchryfelyk, want het gekerm der Menſchen,

geloei der Beeſten, en 't gedruis der Wateren door malkander,

maakten een zeer yſſelyk geluid, behalven dat het de mededogen

de helperen ten uiterſten ſmere: dat zy zig niet in ſtaat VOIl

den
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den om alle t'evens te helpen, en dus veele hares ondanks in den

nood moeſten laten. Den armen Huisman wierd in het toebren

gen van hulp niet vergeten: verſcheide brave Burgers en Schip

pers haar van zelfs daar toe aangeboden hebbende, voeren met

ſtads Aken door het lage Veld, borgen Menſchen en Vee: zoo

dat aldaar mede weinig Vee, en geen Menſchen verongelukten.

De Magiſtraat ſtelde ook nog dien zelven 27. December ordre, om

de Menſchen welke in hunne Huizen gebleven waren, met le

vensmiddelen te voorzien, zendende dagelyks ſchuiten door alle

ſtraaten met leeftogt, waar mede gecontinueert is zoo lange als

het Water zulks heeft toegelaten; de Vloed viel dan eens, en

groeide dan eens weder aan, blyvende egter op zyn hoogſte,

onder de pyl van de Vloed van den Jaare 1726, die nevens de

hoogte van andere Vloeden in een Zark uitgehouwen ſtaat, aan

de linkerzyde van de ſteene Brug by de Lanmeerpoort, maar

door een nieuwen Doorbraak, zoo men zeide in den Ryndyk by

Elden omtrent Arnhem, wies het Water van den I. January 1741.

's avonds, tot 's nagts ten elf uuren tuſſchen den 3. en 4. dier

Maand zoodanig, dat het alsdoen ſtond zeven duim boven de

Vloed van 't Jaar 1658. zynde de hoogſte geweeſt waar van ee

nige aantekening gevonden word, het Water begon daar op te

ſtaan; 't geen men reets voorſpelt hadde, wyl op dien zelfden

avond van den 3, January ongeveer ten halfagt uuren verſchei

dene noodſchoten waren gedaan, die buiten twyffel doorbraken

in den Dief- of Lingendyken aankondigden ; gelyk men nader

hand heeft verſtaan, dat den Lingendyk in die nagt op vyf plaat

fen doorgebroken is, te weeten, twee boven Leerdam tuſſchen

de Horn en de ſtadt, twee beneden tuſſchen de ſtadt en Linge

zicht, mitsgaders by Ooſterwyk, en de vyfde by Kedichem; men

heeft van agteren aangemerkt, dat het doorbreeken der Dam

men aan de Nieuſtadt 's nagts tuſſchen den 26 en 27. December,

wel aan eene byzondere ſchikkinge der Voorzienigheid magtoe

geſchreven worden, wyl die geenswyze in ſtaat zouden zyn ge

weeſt het Water van 's nagts tuſſchen den 3. en 4. January te

keeren, en mitsdien al het Vee, 't welk men binnen dat gedeelte

van de ſtadt anders zoude hebben behouden, zig op de Dammen

verlatende, gelyk in andere Vloedjaren, zoude hebben moeten

Ver
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verdrinken, en mogelyk veele Menſchen met het zelve, 't geen

den Hemel dus door een toeval, 't welk men in 't eerſt voor

een ongeluk rekende, wonderlyk heeft verhoedt. Door de ſlag

van 't Water met een ſterke Ooſte Wind aangezet, begonden

zommige Huizen te verzakken en te berſten, waar van de Re

geering kondſchap krygende, terſtond in alle geïnundeerde ſtra

ten dede publiceren, dat die zig in zyn Huis niet veilig oordeelde,

zulks maar te kennen geven konde en haar vaardig maken mog

ten om na de Binnenſtadt te worden afgehaalt, alwaar men haar

van Logement en andere nooddruft zoude verzorgen; van welke

voorzigtige en gunſtige aanbiedinge zig veele bedienden. Verder

ſtaat niet te vergeten, dat de publique Kerken met Vee en Men

ſchen bezet zynde, gelyk hier voor is gemeldt, den Godsdienſt

daar in niet konde waargenomen worden, 't geen egter in deeze

tyds omſtandigheden voor al nodig was, waarom de Lutherſen

hare Kerk, waar in wel eenige Menſchen maar geen Vee ge

vlugt was, aan die van de Gereformeerde Gemeinte op het

vriendelykſt hebben aangeboden, om daar in benevens haar

beurteling te prediken, 't geen by de laatſtgenoemde in dank

aangenomen wierde , zoo dat men aldaar eenige weeken

beurtelings, zoo des Zondags als in de week gepredikt heeft;

de liefde en genegentheid waar mede de belyders van deeze

twee Gezindheden, zoo Leeraars als toehoorders, elkander in

dat geval wederzyds hebben bejeegend, is ten uitterſten pryslyk;

men maakte geen onderſcheid wie er preekte, ging in mal

kanders gehoor, en diende God met eenpaarige ſchouders, een

ieder ſtelde zyn gevoelen zediglyk voor, wanneer het pas gaf,

en zonder eenige bitterheid, zulks men deeze ontmoeting met

regt mogte gebruiken tot een voorbeeld, en om te bewyzen, dat

de verdraagzaamheid over verſchillige Geloofspunten, die de

gronden van den Godsdienſt niet raaken, in een en dezelfde

Kerke tuſſchen vreedelievende Leeraaren niet ondoenlyk en ligt

te treffen ware. Van den voorſchreeven 4 January af begon

nen de Wateren boven den Dief- en Lingendyk wel te vallen,

en dus ook in de ſtadt te minderen, maar de elende onder de

goede gemeente wies van dag tot dag aan, haar weinige pro

viſie, zoo voor haar als haar Vee, was door 't water bedurven,

- D 2 CIR
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en daar viel niets te verdienen; alle Neeringen en Handteerin

gen ſtonden ſtil, daar by kwam een ſtrenge koude, waar door

't geſchaapen was, dat die, welke het geweld van 't water wa

ren ontkomen, gevaar liepen, om onder de woede en ſtreng

heid van de honger en koude te bezwyken, ten zy eene Kriſte

lyke Overigheid en veele mededogende harten daar inne hadden

voorzien; de Magiſtraat die met de uitdeelinge van Leeftogt in

de geïnundeerde Nieuwſtad voortvoer, deed aan de noodlyden

de die op het drooge waren, bekend maaken, dat zy zig op den

Stadhuize zouden aangeven ten welken einde men dagelyks ver

gaderde: Binnen korten vond men de Lyſte van d'aangegeevenen

groot een honderd zeven en tagtig Familien, welke door mal

kander ieder op vier perſoonen gerekent, by de agt honderd

uitmaakten, buiten en behalven zulke menſchen, die haare nood

niet opentlyk te kennen dorſten geeven; men kan ligt oordeelen

in wat verlegendheid de Regeering van zulken kleine Stad zig

vond, om zoo groote meenigte te ſpyzen. Zy ſtelden egter aan

ſtonds daar toe order, en continueeren nog dagelyks met de

Uitdeelinge van brood, zynde het haar niet wel doenlyk, om

de arme Gemeente van iets verder te voorzien, 't geen men eg

ter niet wel ontbeeren kan, zoo dat zonder de hulp en byſtand

van meedoogende harten, zoo wel van binnen als buiten de ſtad

die den Heere verder tot mededeelzaamheid wil beweegen, de

goede voorzorge der Regeering niet toereiken zoude, en veele

van elende zouden moeten vergaan. Tot den 3den January was

deeze bedroefde bezoeking ſlegts in het gedeelte van de Graaf

ſchap Culemborg boven den Diefdyk geweeſt, maar door de bo

vengemelde Inbreuken in de Lingendyken, drong het water tus

ſchenden 3 en 4den January in de vyf Heeren landen, leggen

de beneden dien Dyk, waar onder dit Graafſchap voor een groot

gedeelte gehoort, en twee dorpen heeft, met namen Everdin

gen en Zyderveld, zulks als doen het geheele Graafſchap onder

water was, maar de jammer en elende die men in de ſtad en ten

platten lande onder het Schependom der ſtad Culemborg gelee

den hadde, is niet te vergelyken by die, welke den armen Huis

man, van die twee Dorpen nog dagelyks lyd, want niet alleen

heeft hy egalyk met de andere In- en Opgezetenen van d: Vyf
leereIM,
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heeren landen en Alblaſſerwaard, alles verlooren, zoo niet zyn

Vee, 't geen ten deele gered is, immers zyn eigen leeftogt, in

gezamelde vrugten en voeder, zo dat het arme Vee, indien 't

den Hemel niet gunſtiglyk voorziet, van honger zal moeten ver

gaan, maar daarenboven zyn meeſt alle de huizen, voornament

Jyk te Zyderveld, door de ſlag van 't water of geheel omverge

ſpoelt, of immers in dien jammerlyken ſtaat geſtelt, dat niet

bewoonbaar zyn, en 't geene het ongeluk van deeze armeMen

ſchen vergroot, is, dat zy tegenwoordig alle in een en denzelf

den ſtaat van elende zyn, zonder malkander te konnen byſprin

gen, dat haare Diaconie en Armen kaſſen leedig zyn, en een
ieder van haare nabuuren met zig zelf genoeg te doen# meeIT

dan tagtig Familien onderdeeze Dorpen behoorende, zullen der

halven van honger en ongemak elendiglyk moeten vergaan,

zoo de alwyze Voorzienigheid, waar op zy vertrouwen, gene

# uitkomſte verleent, en zyne werktuigen, welker ge

tal in de vereenigde Provintien groot is niet mede beweegt om

haar in den dringenden nood te hulpe te komen. Onder veele

zonderlinge voorbeelden en blyken, hoe de Heere voor de

zyne zorgt, en over haar waakt, mag men wel reekenen

de verloſſing van een braaven Huisman en zyne Familie,

gewoont hebbende in 't Lageveld , onder den Schependom

der Stadt Culenburg ; deeze meende men, dat zig lang uit

zyn Huis weg begeven hadde, en zag derhalven niet meer na

hem om; hy was egter daar in gebleven, vertrouwende, dat het

water niet hooger komen zoude, als in den jare 1726, en hy

het dus zoude konnen houden: dan 't water geweldig waſſende,

en zyne wooning door de wind en ſlag van 't water alle oogen

blikken dreigende in te vallen, begaf hy zig met zyn Huisgezin

in zyn Hooyberg, voor alle proviſie een weinig Brood, Paarde

boonen en Melk met zig neemende; aldaar zat hy 12 à 13 dagen,

en meende nu niet anders, als van ongemak en honger te ver

gaan, wanneer hem den Hemel wonderlyk verloſte, het was na

mentlyk den 7den January, dat een Vrouw- en drie Mansperzo

nen, in dienſt geweeſt zynde van de Heeren van de Dyklegering

op den Diefdyk, welke toen opgebroken was, te voet naar Cu

lenburg zullende keeren, de weg zoo ſlegt en nauwelyks bruik

D 3 baar
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baar vonden, dat zy, niet tegenſtaande het reets by vier uuren

's nanoens was, en een ſterke Miſt opquam, egter, tegens den

raad van een iegelyk, ondernamen met een Schuit de Vloed in

te ſteeken , en naar huis te vaaren ; nauwelyks was men eenige

roeden van Land, of wiſt niet waar heen, deed zyn beſt wel om

weêr naar den Dyk terug te keeren; maar te vergeefs; zoo dat

men genoodzaakt was, zulken ſtreek te houden, als men by gis

ſing dagt Stadswaards te zyn ; onderwylen quam er een hevige

wind op, die haar van haar ſtreek afdreef, en zoo verbragte,

dat zy voor haar leven begonden bedugt te zyn: naar dus meer

dan vier uuren gedobbert te hebben, en in der daad nauwelyks

een quartier uurs van de plaats, waar van zy afſtaken, gevordert

te zyn, dreef haar de ſchikking des Hemels, tot haar eigen behoud,

en dat van den bovengemelden Huisman en zyne Familie, aan den

Hooyberg, waarin hy gelegen was ; dog men had werk, om

daarop te geraken ; 't geen ook niet wel zoude hebben gelukt,

'ten zy de Vrouwsperzoon, eenige enden kaars, en een ſtoof

met vuur by zig hadde gehad, en den Huisman een Lantaarn,

welke haar wonderlyk te ſtade quam; op den Hooiberg geklom

men zynde, verquikten zy de uitgehongerde Familie van den

Landman met overgeſchoote Brood en beſchuit, 't welk zy van

het Wachthuis hadden medegenomen, en bragten die ongeluk

kige Menſchen, des anderen daags , in behouden haven. Die

zelve nagt viel het gantſche Huis, door de ſlag van het water,

in, zoo als men reets lang voorzien hadde, en verloor den ar

men Huisman daar door alles wat hem nog overgebleeven was;

behoudende, door deeze wonderlyke ſchikking van de Provi

dentie, alleen het leeven.

Den 28ſten January was er weêr nieuw allarm, doordien het

afkomende dryf-ys, beneden de Stad opkroppende, zwaare Ys

dammen maakte, waar door, de Rivier de Leck geſtopt zynde,

het water binnen korten zeer hoog opliep, tot 2o voeten en 4

duimen aan de Nommerpaal in de Haven. De Provintie van

Utrecht, in welkers Dyk verſcheidene quade plaatzen waren,

liep gevaar van overſtroomt te worden; principaallyk 's nagts,

tuſſchen den 30 en 31ſten January; dog wyl het buitengemeen

ſtil weer en Maneſchyn was, is die bedroefde ſlag, door de

I133T
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naarſtigheid en vlyt van d'Opzigters der Dyken, naaſt des Hoog

ſten hulpe en byſtand, wonderlyk afgekeert. De doorbraken te

Bemmel en Elden hebben nog niet konnen bevangen worden,

zulks dit Graafſchap en andere nabuurige Landeryen open met

Waal en Rhyn gelyk leggen, en by het waſſen dier Rivieren,

ſteets nieuwe was op haare Vloed heeft, welke zedert den 9den

February tot den 13den dito weder drie voeten gehoogt is.

Den Hoogſten wende zyne kaſtydende roede# van ons af,

en herſtelle de oneindig geledene ſchaden, door een dubbelde

maate van zegeningen ! Hy roere de harten der vermogende,

om de noodlydende, die d'uiterſte deerniſſe verdienen, met

liefdegiften byteſpringen, gelyk reets by ſommige is gedaan ,

welkers loon de Heere zy!

C O
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t C O P I E.

WW#, Schout , Schepenen en die van den Geregte der

Dorpen Everdingen, Sydervelt en Golberdingen doen

Cond: en Getuigen mits deezen voor de opregte waarheid,

dat door de laatſte droevige en Conſiderable hooge Water

vloed, de meeſte Huizen, inzonderheid op 't Platte Land,

van de twee laatſtgemelte Dorpen Everdingen en Syderveld

# weggeſpoelt, beſchadigt en onwoonbaar geraakt

zyn, dat veele Opgezetenen , en wel voor 't grootſte ge

deelte, hebben moeten vlugten, met agterlating een verlies

van Goederen en Vee ; het welke dan ook van zodanige

droevige gevolgen is geweeſt, dat veele, ja wel over de

tachtig Huisgezinnen, daar door zyn gebragt in eenen ar

men en erbarmelyken ſtaat en totaliter geruineert geworden,

als hebbende gebrek aan alles, voornamentlyk van Levens

onderhoud, en waar mede men haar niet verder of langer

kan aſſiſteren, dewyle de Armen en Diaconye-Beurſen ledig

en geconſumeert zyn , en dus deze benodigde en elendige

Menſchen niet anders dan door de liefdaadige giften en

aſſiſtentie van Particulieren te helpen zyn. t'Oirconde

hebben Wy deze met 't Dorpen Zegel en de Signature

van onzen Secretaris bekragtigen laten, in 't Jaar. Onzes

Heeren Eenduizend Zevenhonderd Een-en-Veertig , den

9. February.

Was getekend,

F. JONGBLOET,

Secretaris.
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C O P I E,

Zeer waarde Broeder.

OTminzaam antwoord op UEd. zeer geëſtimeerde van den

16en en 17en deezer dient, dat de inhoud van de tweede,

de nope, die wy door de eerſte geſchept hadden, niet alleen

verraſt, maar ook overtroffen heeft, als daar uit verſtaande,

dat de Heeren van de Liefdadige Societeit, . . . . . . hadden goed ge

vonden tot onderſtand van de bedrukte en noodlydende deezes

Graafſchaps, en voornamelyk onder onze Dorpen, een ganſche

reeks van Proviand per Amſterdammer Schipper herwaards te

zenden, en aan de Directie van onzen geliefden Predikant en

my toe te vertrouwen. Wy danken voor eerſt den Almogen

den, die de Harten van zyne kinderen dus gelieft te raaken

met de Straalen zyner Liefde, dat zy, zoo veel in haar is hem

tragtende gelyk te zyn, voornamentlyk der Barmhertigheid en

Ontfermenisſe betragten. Wy danken verder de Liefdadige

Harten, welke zig op die wyze betoonen, egte Jongeren van

onzen Heyland te zyn, wyl zy voor die geene zorgen en haar

lief hebben, die zy zelfs niet kennen; ('t geen nader aan de

Heeren Directeuren zal geſchieden, zo ras den reëelen ont

vangſt van 't gezondene kan worden geadviſeerd:) En in de

derde plaatſe danken wy den Heere .... en UEd. als gezegen

de Werktuigen ter bezorging deezer Liefdegaven. Wy zullen

ons uiterſte beſt doen, om de Uitdeeling daar van na het Oog

merk der geveren te ſchikken. Ik hebbe by proviſie heden,

zoo wel te Everdingen, als te Zyderveld, in de Kerken doen pu

bliceeren, dat de benodigde zig op aanſtaande Woensdag mor

gen, op den Stadhuize alhier kunnen aangeven, en in middels

by de Heeren Predikanten, of tot mynent, wyl dit werk op

de Dorpen niet gevoeglyk geſchieden kan; ik zal het goed in

myn Huis opſlaan, en daar van ſuccesſive aan braave Burgers

van de eene en andere Gezintheid: want wy, (gelyk UEd. weet,

F 2 daarom
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daaromtrent geen onderſcheid maken:) aan haare huizen zen

den; den een van de Erweten, den ander van de Grutte, en

een anderen van Siroop enz; en een Gereformeerd Predikant,

nevens onze Domine en my, zullen ten overſtaan van de Hee

ren Commisſarisſen, die dagelyks tot de Uitdeeling van 't

Brood zitten, vaceeren, om de namen der geene die zig aar

geven, aan te teekenen, en met Asſiſtentie des Schouts en Se

cretaris der Dorpen, op de grootheid van haare Noodruft in

quireeren, omme naar bevind van dien haar met Biljetjens af te

zenden aan de uitdeelers, die haar diſtributie met de ingetrok

kene Briefjens telle quelle zullen moeten verantwoorden, en zoo

zullen wy Succesſive doen des Woensdags, zoo lang als het

ſtrekt; My dunkt dit de beſte wyze te zyn; dog morgen, zoo

God wil, overleggen zulks met de Heeren Commisſarisſen nader.

Niet tegenſtaande UEd. Brief my eerſt giſteren avond ten 8 uu

ren geworden is, had men egter ten 3 uuren aan onze waarde

Moeder reeds gezegd, dat er zulken ontzet voor de Noodly

dende in des# was; die, gelyk UE. haaren aart kent,

daar over niet weinig vreugde had. enz.

Was getekend

Culenburg den

19 Febr. 1741.

B. G. NEDERMEYER.

:
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C O P I E.

Zeer waarde Broeder

P voorleden Saturdag zyn my de gezondene berigten, zoo

per Schipper, als met de Poſt, wel geworden, waar voor

de Heer..... en UE. hertelyken dank zegge, indien men er

nog een Exemplaar twee drie van miſſen konde, zoude my daar

mede plaiſier geſchieden, alzoomen my de mynereeds afhandig

gemaakt heeft. Ik ben huiden morgen, weder bezig met de

uitdeelinge geweeſt aan de armen van buiten, en aan die

binnen deeze Stad, zoo verre als myne verdeeling, welke ik

voor drie reizen gemaakt hebbe, ſtrekken kan, zoo dat het nu

aanſtaande Woensdagh de laatſte maal wezen zoude, tenzy den

hoogſten de Harten der liefdaadige Zenderen nogmaals roeren

mogte, om van nieuws haare milde hand te openen, 't welk

haaſt niet te vergen is, dog het ſchynt, dat hoe meer weldaa

den men van iemand ontfangen heeft, hoe meer men hem toemoe

den durft. Indien UE. derhalven, ter liefde van uwe behoefti

e Landsgenooten, door tuſſchen komſte van de Heer......,

# toe eenige Inſtantie geliefde te doen, zouden daar door vee

le elendigen worden verpligt, dat de gaven wel worden aange

legt, en wel beſteed zyn, daar aan behoeft men niet te twyfe

len: want niemand wordt bedeeld, als die getuigenis van Ma

giſtraat of Predikanten heeft van zyn nood. De bedeeling ge

ſchiedt ook ten overſtaan van dezelve, en ik ben verzekerd, dat

de meeſte, die daar van genooten hebben, in eenige weeken,

niet anders hebben genuttigd gehad, als halfbedorvene Paarden

boonen, die voorleden jaar qualyk zyn geſlaagd, en op zyn beſt

een ſtukje half rogge en half gerſten brood; zoo dat de vreug

de onuitſpreekelyk is, wanneer zy haare Portien, van zulken

heerlyken Proviſie bekomen. Ik moet ook bekennen, dat de

betuigingen van dankbaarheid, inzonderheid van de Dorpelin

en, ongemeen zyn, en noch ben ik verzekerd, dat haare er

enteniſſe grooter is, als zy in ſtaat zyn te konnen uitdrukken;

hoewel er geweeſt zyn, die "g het ontfangen van haare Portie,

3 op
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op de Knieën neervielen, den Hemel en haare liefdaadige Zen

deren met traanen bedankende; andere waren zoo bewoogen

van vreugde en ontroerd van erkenteniſſe, dat waarlyk,#

bloed haar uit de neus, te gelyk met de traanen uit de oogen

ſprong. Het kan derhalven niet anders zyn (want de Heere is

getrouw in zyne beloften) of die geene, welke contribueeren

tot het ſpyzen en laaven van zoo veele braave en opregtemen

ſchen (die men veelal zelfs moet noodigen, om in deeze liefde

gaaven, deel te neemen, door een al te groote eergierigheid terug

gehouden wordende)zullen daar voor hier en hiernamaals geloond

worden, hoe zalig en pryſſelyk is het voor haar, dat zy deeze

gelegenheid zoo wel waarneemen, om haar Vrienden te maaken

met den onregtvaardigen Mammon, en datzy zich voorzien van

zulke koſtelyke Oly in haare lampen, tegens de tyd, dat haaren

Bruidegom komt. Men is hier te meer in zyn ſchik met de uit

deeling, om dat 'er alle de drie hier zynde Religien in gekend

zyn, want by Vervooren, oud Ouderling van de Gereformeer

de Kerk, worden de Erweten, Gort en Grutte uitgedeeld, by

Albertus van Stigt, Voorſtander van de Katholyke Kerk, de

Syroop, en by my, als van de Lutherſche Kerk, de Ryſt, en

't geen onder de hand gediſtribueerd wordt, edoch zonder een

een Briefje van my, kan d'een nog d'ander niets aflangen, om

dat ik anders geen ſtaat zoude konnen maaken.

D'Ordinaire, die ik vaſt bedeele, zyn 162 portien, meeſt

voor familien waar in 9. 8. 7. 6. en minder perzoonen zyn,

doch op zyn minſte 4 op een Huisgezin gerekend; d'Extraor

dinaire, die wat krygen, als er van d'ordinaire deeling iets

overſchiet, zyn in de negentig, ook meeſtendeel familien; en

deeze hebben noch uit een getal, 't welk meer als eens zoo

groot was, uitgezogt.

Zo dat UE wel kunt begrypen, dat ik de portien niet te groot

kan maaken, de Dorpelingen krygen , omtrent driemaal zoo

veel, als die in de Stad, maar de grootſte moeite is, om de ver

deeling geproportioneerd na de groote der Huisgezinnen te

ſchikken; UE kan derhalvengemakkelyk bevroeden, dat er wat

omtrent te doen valt. Twee gantſche dagen loopen er in de

week mee heen, nu het gereguleerd is, maar d'eerſte reiſe wel

vier, den eenen dag heb ik werk om de briefjes te prepareeren,

- CIl
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en den anderen tot de deeling, en vervolgens, om myne Huis

enooten dikmaals te adſiſteeren, om d'importune bedelaars,

# ik niet bedeelen wil, met geweld van de deur af te houden,

welke door haar tot laat in de nagt, als beſtormd wordt.

Ik zal zo ras maar eenigzints tyd hebbe, van myn doen in 't

tweede rekenſchap geeven aan de Heeren . . . . . . . ., mitsga

ders eene Specifique lyſte van de perzoonen, die bedeeld wor

den, overzenden, verzoeke dat UE midlerwylen, 't zy direct,

't zy door de Heer....., deeze Heeren van myne ſchuldige

Hoogagting gelieve te verzekeren.

â PR o Pos. Eergiſteren morgen heeft men den Huisman,

waar van in het overgezondene berigt gemeld wordt, dat zoo

wonderlyk gered was, na dertien dagen in zyn Hooyberg te heb

ben gelegen, het linker been afgezet: hy had al in de Water

vloed van den jaare 1726 door een houten pen, die door

de polevy van zyn laars ſtak , een ongemak aan de voet

bekomen , daar mede hadde hy ſteeds gezukkeld, en dit

was in deeze elende van de tegenwoordige Vloed zoo ver

ergerd, dat zonder dit extravagante middel zyn, Leven

gevaar liep. Doctor Cool van Bommel heeft, ten over

aan van Neef den Dr. Kloekhof, d'operatie gedaan , tot

nu toe met hoope van Succes; Broeder Ziegenhirt was er

nevens Do. Forel praeſent ; Zy hebben my beide betuigd

van noyt diergelyken voorbeeld van Standvaſtigheid, on

verſchrokken moed en reſignatie in de Hand en Wille

des Heeren gezien te hebben, nauwelyks hoorde men hem

onder d'operatie eens ſteenen , en niet tegenſtaande hy nu

zyn Huis, Haaf en Vee, ja zelfs een zyner Beenen verloren

heeft, blyft hy wel gemoed, en dankt den Hoogſten geſtadig

voor deze groote gave; twee dagen voor dat deeze Cure in 't

werk geſteld wierdt, kwam ik hem eens onvoorziens bezoe.

ken, en vond hem, hoewel met groote pyn bezet, zyne fa

milie uit den Bybel voorleezende; ik geloofde nauwelyks, dat

men onder diergelyk zoort van menſchen, zo veel verlig

ting en kennis vond, als ik in hem beſpeure, dit is waarlyk, een

regt voorwerp van Chriſtelyke medogentheid, ſyner wordt ook

voornamentlyk bv ons gedagt. Maar ik verdiep my al te ver

re in deeze Stoffe, en hoe wel zo weinig tyd hebbe, kan ik er

IndulWC
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nauwelyks van afſcheiden, om dat dagelyks met noodlydende

omgaa. Myne Vrouw adſiſteert my trouwelyk, 't geen haar

menige traanen koſt, als zynde ten uiterſte begaan met d'Elen

de van 't gemeen, 't geen men zo natuurlyk en beweeglyk niet

beſchryven kan, als zy zelfs, en daarom met geen drooge oo

gen kan aanhooren.

Hier enz. Was getekend

Culemb. den 1. Maart.

I 74I

B. G. NE DER MEYER.

P. S. Twee Dagen voor d'eerſte deeling was er een

Boer uit ons Veld in de Stadt gekomen, die alles 't geen

hy uit de vloed overgehouden hadde, geconſumeert

hebbende nu het vel van zyn getrouwen Hond, by den

Bontwerker te koop bragt, om zyne hongerige familie

nog dien dag te konnen ſpyzigen; hy had hem, om zy

ne getrouwheid, met het uiterſte regret, doodgeſlagen,

maar zeide, dat hy het om twee redenen had moeten

doen, d'eerſte om dat hy hem de koſt niet langer gee

ven konde, en d'andere om dat hy vermeende zoo lang

van het zyne, te moeten leeven, als er maar iets was,

wat dunkt UE, worden Aelmoeſſen aan zulke luiden

niet wel beſteed? Adieu !
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