
Rivierberigften 

Wij ontleenen het volgende aan de Arnhemsche 

hemsche Courant van Zondag 3 February 
’ 

Morgens ten 7 ure 

Wij hebben onzen lezers eene allertreurigste tijding 

ding mede te deelen Gisteren in den laten avond 
ontvingen wij een nader berigt over de gevolgen van 
de doorbraak bij Leeuwen tweeen vijftig mensehen 
uit den gegoeden stand ,  worden vermist en hebben 
vermoedelijk den dood in de golven gevonden Boyendien 

yendien Verkeeren 
zij ,  die het leven gered hebben 

in grooten nood Wel is waar zijn 
zij allen onder 

dak (  doch aan alles is gebrek 
De ellende moet bitter zijn In jaren werd zulk 

een ramp niet beleefd 
Hulp is noodig ,  maar vooral 

is spoedige hulp een hoofd vereischte 
Aün-feveasmiddelen :  crwten .  gort ,  rijst boonen 

e» spek 
y en ook aan klºederen is behoefte 

(Wij stellen gaarne ons bureau open tot de ont- 

ontvangst 

vangst van alles ,  wat men mogt willen afzonpcren 
tot leniging van zooveel kommer Morgen (Maandag 
namiddag zullen wij het ingekomen naar Leeuwen 
afzenden ƒ 

I Te Leeuwen brak de dijk op twee plaatsen door 
Behalve op het reeds gemelde punt 

bij Veldzicht 
,? 

drie kwalier van VVamel bezweek de dijk iels hoogcr 
Te Appeltern worden verscheidene ingezetenen van 

Leeuwen verpleegd .Die gemeente verkeert in’tusschen 
ook in zorg Terwijl het ijs nog vast is blijft het 

water in 4e Maas wassende De toestand der overige 

ge Waaldijken blijft bovendien zeer verontrustend 
Deest ,  in Maas en Waal tusschen Nijmegen en 

Leeuwen ,  verkeerde giiteren in gróöt gevaar In den 
dijk ondekte men op verschillende plaatsen afschuivingen 

vingen ,  die het ergste deden vreezen en alle krachten 

ten deden inspannen om den dijk te behouden 
Te Lent was gisteren namiddag het water weder 

wassende In 3 uren tijds was de waterstand 10 duim 
gerezen ,  terwijl de rivier met drijfïjs bedekt was 

Het dorp Hees ,  bij Nijmegen staat geheel onder 
water De weg naar Kleef is overstroomd en onbruikbaar 

bruikbaar Ubbergen en Beek staan mede gedeeltelijk 

lijk onder water ,  terwijl Persingen Øn Ooij 
grootendeels 

deels onder ijs en water zijn bedolven De bewoners 
,? 

die op de zolders hunner woningen eene schuilplaats 
gezocht hebben ,  kan men door het ijs niet redden 

Millingcn ,  boven Nijmegen is geheel geïnundeerd 
tengevolge van het overloopen van den Ooijdijk en 
het doorbreken van den dwarsdijk aldaar De inwoners 

ners zijn er gelukkig in geslaagd alles in lijds te bergen 

’ 

Middags 12 ure 

De berigten sedert lieden morgen ontvangen 

gen blijven zeer veronrustwekkend 
De overstroomiug van Maas en Waal verspreidt 

spreidt zich met ongØloofelijke snelheid Een 

telegram uit Nijmegen zegt dat het vloedwater 

ter reeds te Hees ,  dat een klein half uur 

van de slad ligt ,  staat ,  dus reeds veel verder 

der dan in 18S5 toen het water Ewijk nog 
niet bereikte De Teersdijk ,  die een groot gedeelte 

deelte van het Rijk van Nijmegen tegen over- 

overstrooming 

strooming moet vrijwaren ,  staat op het punt 

van te bezwijken 

Te Lent en Hulhuizen was heden voormiddag 

dag sterke val van het water Te Lent 48 

te Hulhuizen 60 duim val Weinig drijfijs 

Zoo het ijs bij Deest ,  dat gisteren aldaar nog 
vast zat ,  mogt opgeruimd zijn ,  zal het water 
en ijs door de doorbraken bij Leeuwen een 

uitweg moeten vinden ,  daar volgens de laatste 

ste berigten tusschen Leeuwen en Wamel een 

sterke ijsdam was 

Ook voor den Maasdijk begint men nu Ie 

vreezen niet alleen van de Maas maar ook 

van de Waalzijde Het water uit de Waal 
,? 

dat zich op het oogenblik geheel en al bij 

Leeuwen in het land van Maas en Waal werpt 
brengt nu de dijken in gevaar die legen het 

water uit de Maas moeten waken 
Een onzer vrienden schrijft ons uit Nijmegen 

gen ,  onder dagteekening van gisteren het volgende 

gende ,  en men hoopt dat zijne opgave juist zal 

zijn ,  men zou althans minder menschenlevens 

vens te betreuren hebben ,  dan de eerste berigten 

rigten deden veronderstellen 
Hij schrijft : 

« Ziehier eene lijst der vermiste en vermoedelijk 

moedelijk omgekomen personen bij de noodlottige 

lottige doorbraak te Leeuwen : 

Nikkel met twee zonen 

Doorweerth met zuster 

Koosje van Kessel 

De dienstmeid van Klaas Giezen 
Dewed Van Beek vier kinderen en de meid 
Koperslager ,  vrouw en vier kinderen 
Schecrs en zes personen 

Kuiper Piek ,  vrouw en zes kinderen 
Twee kinderen van Janus van Resteren 
In het geheel 36 personen Twintig huizen 

zen zijn verwoest Zeven schepen gezonken 
Van een dak zijn nog 29 personen gered 
Bovenstaande bijzonderheden heb ik vernomen 

men uit een brief zoo even hier uit Leeuwen 
ontvangen » 

’s Namiddags half It ure 

De doorbraak te Leeuwen is nabij het zoagenaamde 

genaamde Hemeltje 300 el lang ,  het water 
en Ijs ontlast zich nog met een verval van 1 d 

el naar binnen 64 menschen worden nog vermist 

mist en weinig vee is gered Een gedeelte 
dijk dat ook dreigde te bezwijken wordt voorzien 

Volgens een telegram uit Tiel had men 
aldaar tijding van verzinkingan in de dijken 
te Ochten ,  Deest en Druten Z M werd 

heden te Tiel verwacht 

Een telegram van heden middag uit Njjmegen 

megen zegt ,  dat het water nog 1 6 duim vóór 
de stad gevallen is Het vloedwater uit Leeuwen 

wen dreigde zich bij Alphen tegenover Lith 
,? 

in de Maas te storten 

Om eene doorbraak van den Maasdijk aldaar 

daar te voorkomen ,  had men de noodkeering 
op den verlaat tusschen Alphen en Dreumel 
weggenomen ,  en was daardoor eene breuk in 

den dijk aldaar veroorzaakt 

Volgens berigten ook te Nijmegen ontvangen 

gen was de toestand bij Druten nog zter 
zorgelijk 

4 Februarij Maas en Waal is reeds voor 
het grootste gedeelte onder water gezet Het 
bereikte reeds Vrijdag avond het dorp Weurt 
en Zaturdag morgen Beuningen Weurt is gedeeltelijk 

deeltelijk en Beuningen geheel geïnundeerd 
Te Ewijk had het vloedwater Zalurdag reeds 
ecne Ongekende hoogte bereikt en bleef het 

nog wassende 

In die gemeente had niemand van beneden 

overstrooming verwacht en waren de bewoners 
meestal gerust in hunne huizen gebleven 

,? 

toen zij onverwachts door het water werden 
overvallen en allen op hunne zolders eene 
schuilplaats moesten zoeken Men begrijpe welk 
een angstigen nacht zij doorbragten ,  terwijl 

zfj steeds het water zagen rijzen en men eerst 

den volgenden morgen konde beginnen met 
schuiten menschen en vee te redden ,  en hen 
die in hunne woningen konden blijven ,  van 

levensmiddelen te voorzien 

Bij Appeltcrn is zoo mogelijk de toestand nog 
treuriger Te Alphen Maasbommel en Altforst 

moesten bijna alle huizen door de bewoners 
ontruimd worden Men kan de ongelukkigen 

die op den dijk staan en voor het water derwaarts 

waarts moesten vlugten ,  bij honderden tellen 

len ,  en te midden van hen ziet men het vee 

dat ze in hunne vlugt nog mede hebben ge 

voerd ï scholen te Alphen ,  die men in 

allerijl gereed gemaakt had om menschen en 
vee te bergen ,  staan onder water De kerken 

konden ook geen loevlugtsoord bieden ,  ook zij 

werden door het water ontoegankelijk gemaakt 
De eenige schuilplaats die den bewoners bleef 

was -rrde de dijk Zij 
bevinden zich daar nu 

onder den blooten hemel en missen alles Aan 

alles gebrek 


