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Do toestand In Maas en Waal. —
. Volo dorpen droog, do direct omliggen
do landen echter nog één watervlakte.
— Do kom van Dreumel van hot water bevrijd, op enkele gedeelten daarbuiten nog 1 Meter water. — Een antiek uithangbord te Altforst overgegaan naar do Sociëteit der Dclftsche
studenten. — Gedeputeerden van Gelderland on do watersnood.
Eon tocht door het overstroomde
gebied.
Meermalen hebben we hot dezer dugen gehoord, d u t , eoist wanneer het
wutoi eens w.og is, de ellende der v« r-'
woosting zich you openbaien. We heb
ben de waarheid hionan ingezien,
toen we Domlaidag «loof den heer W.
Hutten te Wumol dauitot^in do gelegenheid gesteld, por auto een tocht
door do ovcrsttoomde gebieden hebben gemaakt.
Eerst nifnr Dreumel, waar de gruwel dor verwoesting liet moest heeft
rondgcwnnrd. Do Lage Weg, do gewo
"'ne verkeersweg van Ticl niinr Den
Bosch, stnnt nog steeds onder water,
slechts de ruinen van de huizen die
hier eertijds stonden, goven do plaats
aan, waar do weg loopen moot. Langs
één weg vanaf den dijk was Kerk en
Pastorie slechts bereikbaar, muur
do ellende die men op dien weg ziet,
•ns niet te beschrijven. M.en weet niet
wat meer te bewondoien den moed dor
monschen.-dip de puinen opruimen, of
hol goweld, waarmee de elementen
hinr hebbon huisgehouden. Van nieuwe huizon zelfs zijn de muren ontzet,
do puneolen uit de deuren geslagen,
wanneer deze hot tenminste nog zoo
hebben kunnen uithouden dnt zp niet
met post on al uit do muren geslagen
zün. Stukken muur, tnkkenbosson on
boomstronken liggen door de huizon
heen vei spreid. En ui les is geverfd
met pen dikke vuile laag donker-geel
slib. Vun de Kerk kun men hot gemcentehuh nog niet dioopvoets bei ei
ken. Mnur do Amerikuaiische wuloi. laarzen, welke men in Maas «n Wual
hu honderden -aan het merk IL S. kun
kennen, doen uitstekend dienst.
Dreumel is zeker wol het meest geteisterd. Mnar ook Wumel heeft ontZPÜPiid geleden vun den w;ileisnood.
Tno de TVllogomeont is er vun de 8
welvarende huizen nog inaar een
staande gebleven. We bezoehton -hier
ook het huis van den schilder Helmond, wuar do chaos ontzettend was.
Alle * verfpoitcn waren door lief huis
gnan drijven. Vensteis, deuren, kusten, nllcs was door hut water vernield. En nu is het nipuwjuaV. De man
mrfpst HOR zijn nipuwjaarsrekoningon
schrijven, muur wnt komt, or van binnen nis hij ze. nog d u r f t presenteeten
aan «Ie.mensehen, die even zwaar getroffen en geruïneerd zijn als hij- In
de Achlerstrnnt was oen nieuw huis;
dwars or door hoen. had een losgeslagen boom zich een weg gebaand en
het gevaarte lug nu rustig achter in
den tuin, muur ?.nl bewaard wolden
als een lieriiineiinir tuin den (reinigen
oudejnnrRdatr vnn IflSJJ.

Een- Huwelijkstragedie tijdens de Eransche Revolutie
8) Duur zult ge een kionick
aantreffen, waarin dit alles omstandig wordt verhaald. Men heeft
er zelfs een treurlied op vervaardigd,
dat Roosje dikwijls gezongen heeft.
Toe, kind! speel en zing hol eens voor
:, mijnkoor de gnuif! — Vader, ik bid u, dwing mij niet
het te zingen, prevelde het meisje
.schuchter.
- — Wij dwingen n.niot, wü vei zoeken or u Hlcchts om lïosctle! zei l'rits.
— Ik znl gehoorzamen, fluisteide
zü. O, wnt is dnt c«n venschrikkeJÜke
geschiedenis, inünhnor de graaf. Verbeeld u die. onschuldige on teedorc
vrouw, nunr aanleiding' van oen valKche beschuldiging- door hnar eigen
mun opgesloten in pen somberen kerker, PU dat voor vijf hm go jaren, die
huur \vel een eeuwigheid niot-tcn helf-
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I)e Wiunolschc Zij\ond onder Leen
w en wns met een auto haast niet te
boiijden, 700 was de weg door het w a
toi stukgcslagen. Ja alleiloi hindernis
f»en, als dnkon, zolders en boomen
maakten zelf 1 » hot loopen moeilijk. In
de yoogcnanmdp Zoshnok zijn bijna allo huizen geheel vetdwenen. Maur ook
de honggplogon woningen? die gebouwd waren op de vloed van 18C1
helibon zeer geleden. Men kon zien
hoe op hoinmigc plaatsen het watei de
loipen weggovjoton hiul en toen zijn'
veinieling begonnen was aan hot hui.s
-celf. Hoe, zno dachfeii we, moet er
on orde geschapen woidon in dezen
•hnos die nog sjechts ten deele te
over/.ien is. Want buiten de hoofdwegen is hot land nog één zee. Wel is
liet water reeds bijna 2 Meter gezakt,
muur de ovcilute.n verken niet meer.
Ivn slechts oen klein gedeelte stroomt
«r weg door de sluis bij Dreumel, die
thans echter door het vervul nog liurdei werkt als ooit de stooingemulen
zullen k u n n e n doen, zoodal hol zeker
nog '} weken duurt voor hot water uit
de dorpen verdwenen is.
Toon u ij Donderdagmorgen ook een
bezoek brachten uan de overlaten hu
Alphen on Dionmel. indertijd door de
fïenio gemaakt, \\as men daar iceds
zoover govo.deid. dut de oeiste leeds
met con_dam gedicht en men mot de
overlaat bij Drenmel nog bezig was.
eii^ zot er echter wel spoed achter,
Vnnt het Mnuswuter begint woei te
wnsson. Ook de düken duur hebben
vooral binnen veel geleden. Om sommige * plaatsen was haast de halve
dijk weggeslagen.
Liefdadig Nfcderland doet veel, maar
zul het bij machte zijn om vooral ook
nu do ramp by Dorciilo voldoende te
(roven, om eenige vergoeding te Inenny W o. vreezen, want de schade is
onnrm en men kun wel van millioonen
spieken, maar ze is l>ü lange na nog
niet (e overzien. Ken grootc troost
as bet echter hoe we overal zagen,
dat de men.schon niet bij do puiuen
neeizitten, maar ic-eds f l i n k de honden uitsteken, in de hoop natuurlijk
oj) datgene, wuurin anderen kunnen
helpen. .
Dreumel. Op de Woensdajr o 27 Jammi i in de „Honto O.s" to N yin ogen
gehouden vergadering van boomkwee
kers uit de door den watoisnood getroffen gebieden, onder vooizittoiM'lnip van den heer Van Veen, Ky'ksluiiibnuwconsulonl to Nijinegon, weid
de hooi W. Philipsen alhier gekozen
in de Commissie belast mol do dis'.iibulio in hoomkwockors-aangelo'icnlicden.
De ufgeloopen week stond Dieumol
in hot toeken der officieelo belangstel
l ing. Dondcidugmidda-jï anivoeide de
CommiMs.ui< dei Koningin met de
boeien \ U n <1(. walfr.smxi
met haar \oorzittor, den heer
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de/.e gpmeento en hrncht den burgePulflijk. De verkeerswegen naar
meester hulde voor de wijze, wutuop Leeuwen, Dntten en Hoisson xijn
hij in deze veelbewogen t Uden hot be- t h a n s weer droog, zoodat het verkoer
leid heeft gevoerd.
weer lang/aam toeneemt. De weg
Nu dit korte oponthoud op do ont- naar A l t f o m t heeft echter zooveel geleddeule Hurgemeesteiskumer, werd ledon, dut het nog wel oen poosje 7til
do tocht, voor 'n drietal hoeren uit hol duren, vooidnt deze,weer berijdbaar
Imoge jrezelschjiD niet zonder een nat i.s. Enkele stralen staan nog onder w;\
pak. voortgezet naar de ovoilu.it, tei. De woningen welke niet veel gewaar een muriniersbool goreed lag ledon hebben zü'n weer betrokken.
%ooi den overlocht nnar Alplion.
Vele urbeideis zijn in lu«t werk geDen volgenden (lap nrrivoordo wc- steld om de strtiton op te knappen. De
deiom do Commissaris der Koningin, steunverlooning heeft opgehouden.
titans vergezeld vnn het College van Het steuncomité ontving een zending
(iedepulcerden.
goederen, welke onder de noodlijdenDoor de moelfabriek „Hollund" to den veideeld zijn geworden. BinnenAmsterdam, vcrtojromvoordigd dooi- koit zullen hier op een reeds aangeden heer Uiithovon, 7,yn voor deze ge kocht stuk weÜHiid noodwonincon ge
mpente 1000 brooden gratis beschik- bouwd worden. De gPmeenlc-urchilocl
baar gestold voor veideeling onder do is thans bezig met hel keuren der woarmen.
ningen. Velen worden als bouwvallig
Wel jammer, dat de hoor Uü'tho\cn opgeschreven. Doze week is hier ot k
djn bezoek aan onze gemeente met 'n gelegenheid geweest tot bestellen' van
n:it pak moest bekoopeii. Een welwil- hooi. waaraan dun ook gebrek ^al kolend ingezetene stelde oen stel droge men, daar veel hooi is weggespoeld en
kleeren ter beschikking.
in het water heeft gestaan.
Vun de N. V. JNicuhint Pelkman's
handel in. bnkkery-mnchines on geieedschappen, God. Botersloot to Hot
—^
heer A. Pannobakker te Delft, is een
Als
ge
een
piaohtig voorstel iajrokomen, via de
Commissie belust met de regeling van
verkoudheid
di» watersnood-aangelegcnheden, de
voelt opkomen
huKkois en slagers \volko goreedsel.up
ge 's morgens opstaat met
pen en etalages door den watersnood
een drogen hoest die pijn doet
zijn bcdoivcn tegemoet te komen.
Do hppr Den Brcojen v. d. Bout te
op de borst, draal dan geen oogenNijmegen heeft nnngcnomon hot gal
bllk langer, maar haal onmiddellijk een
in den dijk lussohen Dreumel oiuAlflesch Abdijsiroop, dan zult ge bijtijds
plign te dichten.
c«n zware verkoudheid voorkomen.
Hiervoor zijn 10.000 knb. M. grond
Iedereen wordt een of meermalen per
noodig, waarvan bijt verwerken 3 weJaar verkouden, zegt men. maar noodig
ken z-ul vorderen. M,en is mei 150 man
Is het geenszins, als men er maar tijdig
aun hol werk gelojjen.
bl) is met een ««doend middel als Akker**
•Wamol. Een waurschuwint: vun den
burgemeesler. Do burgemeester deyer
gemeente heeft beleend gemaakt, dut
bij-bronchitis, Influenza, verkoud«liegenen, welke goederen onder zich
heid, koelpljn, kinkhoest, asthma.
hebben, welke de gemeente of derden
Per flacon van 230 gr. (In'koker) f 1,50
loobehooren, hiervan zoo spoedig mogelijk aangifte mouten doen bij de
politie Bij niot-voldooning tnaukt men
zich
schuldig
aan verduistering.
Streng toezicht zal worden gehouden
Zondug 24 >I un na r i was hier voor de
en pioces-verbanl togen overtreders leden vnn den N. C. U. ook gelegenwoiden opgemaakt.
heid tot het opgeven van het door den
Nuar wij vei nemen zullen voor doze watersnood omgekomen pluimvee.
gemeente binnen eonigo weken een
Thans is er een nieuwe politievelndtal nood woningen beschikbaar wor- ordening ingesteld, welko veibiedt
den gesteld. liet aantal onbowoonbuie dat goederen zonder bewijs vervoeid
huizen bedt aagt meei dun twoehon- wolden.
dei d.
Deze votofdening is wel goed, uls er
de
huiid muur uan gehouden woidt.
Druton. Met ingang van 28 Januari
heeft de stoomtram Maas en Waal Want \ele gaan op zoek om deinen
h a u i ' t i u j e c t Nijmegen—Duiten weder enz. teing te vinden, maar het geom horvat. Hiermede is woei in oen hetiil ook dal ze leeds wanneer zo
klaai gezet zijn om te halen, weer vei
diingende behoef to vooizien.
dweneii
wuien.
Het aantal georganiseerde worklooHet is beslist noodzakelijk dut hier
zen is thaiis gedaald tot f)0. 't Is te
hopen dnt doze o v do oen of andere dooi de politie terdege op gelet woidt
Ten slotte nog 'n woord aan hen, die
munier spoedig weik zullen vinden.
700 gelukkig zijn gewoesl niet dozen
Afferdcn. In Nijmegen zijn aansre- wntoisnood mode gemankt te hebbon.
Aangekomen op hot gemeentehuis, komen zp\on houten noodwoningon Veel is er reeds gegeven on dagelijks
vin j^PvuuiHjkc en slibboiigo wegen uit Borculo, besteind voor ons doip. komen or nog giften binnen, maar er
ovei üs on sneeuw eu-eeji s'toilo ladder Dinsdag 2ü Jan. j.l. hud iii hot café is ook veel noodig.
weiden do hooge bozocTteis, .veige- v. .Muhikom een bijcoiikomsl plaats,
Het ' volk vun Npdorlnnd dut zich
zold van een aantal jont milisten, wel- in welke bijeenkomst do landbouwois zelf voor de Olympische spelen intoies
kom geheeten door^Huigomeeslor v. hun schade moesten opgeven.
soordo, dut de l u m p van Borculo en
De vluchtelingen welke door den Zeeland hielp lenigen, /.ui /oker ook
Erp. die in korte trekken een beeld
jrnf vun do verwoestingen van* don WelEww. heer Knpelmui Litje-» in nu niet achterblijven on de arbeiders
ontzotteiulen ramp, die Dreumel heeft Deurne waren ondoi gebracht, zijn en middenstanders niet tot don bedel
\oor het grootste gedeelte wederom staf brengen. •_
geüoffen.
i
Do Commissaris dor Koningin ver- nitar hun „hoyiml" touiggekcerd. Do
Altforst. Ds> toestand jn ons zoo
telde, dat hij 2 .Januari op zijn tocht geheele bevolking van Afferden is
dooi Maas en Wual van nstliij getuige den WolEerw. hoor Kapelaan dank- zwaar geteisterd dorpje is op het
oogonblik nog niet veel \erbeterd.
is geweest van het reddingswerk in baar.'
Nu woon ik zoetjes om* dit lied van
ben toetrchchoiion. O, wat zal zij een „(JU dienaars! boeit <lie deerne fluks
'
do handen l
sniiirl.
schouno kioon in den hemel verdiend
Vol deoinis nu't ei1 n «nu, gebioken
Naar 'l keikeihol!" /oo schreeuwde
hebbon.
huil
hij verwoed.
Dit zeggende verborg zy haar go
Inut in de haiulen en sid<h«rde. Toen Nu ween ik zoetjes om dit lied \ a n
smart, Hij klemde luim aan 't liiut mol bei
l)luUtslp zü haur fü'no, .dooischijnende
*•
zün armen.
Vol deernis met een arm, gebioken
vingors op hot kla\ior en
XÜ
slaakte
eeli
gil
—
't
geluk
had haai
h
n
r
f
.
.
.
.
volgo-ndo lied :
gedood....
Heginn de Martclaies.
SindH smeekte hij de doode om
Xi) 'rflopg d'r oogen weenend op ten
erbarmen,
hoogo
Nu >vecn ik zoetjes om dit lied
Ivn dwaalde en klaagde in smarten
Binnrt, Kn liep: „Was dun mijn weelde al to
groot ?
worcldgroot. ...
Vol doei nis met een arm gebroken
Nu wiwn ik zootjes om dit lied van
hart.... Mijn God. onthul den luster on den
logen.
''smart,
llcginn w n s de naam der ,ped'lo gade De sclnuidp is mij erjrer dan de dood!" Vol deernis met een arm, gebroken
hart
Die oen markies tot Ici/lsmun strekle Nu ween ik zoetjes om dit lied van
smart,
op 'aard.
De doclitei van Simon 7ong deze buly,\ï loofden eensgezind, in stillen vr.-ilo Vol deernis met een 4um, gebroken
liide 7.00 gevoelvol, dnt de rentmeester
hart
Hun leven was Oen schoone bloemenen de jongt' gnuif lol'^weenens too
gaard.
geroerd werden. Toon hel lied ten
Vijf jaren zuchtte zo in den donkeren
Nu wei-n ik zoetjtis om dit H<ul van
toren einde was, stond Rosclto op en er hlou
smart,
ken lianen in haur nnuon.
Huur onschuld bleek. 11 nar mun
Vol deernis met een arm. gej>iokon
— Mijn lieer de irraaf. flptnk zü.
snikto: „O, vergeef!"
hart
God moge n va» /ouden bewaren en
— „Gemaal! voor eeuwig wil ik n
loebehooren uw kwellingen tot geluk doen .strekDe laster sprak haar man viin vuige
ken.
schande
'k Min u geluk weleer, Koolang ik
Toen verliet r'rils het vertrok.
. .
leef!'
En stort gift in zy'n jnloersch gomoed.
4
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Wel zijn er wederom ecnige huiHgezinncu naar hunne woningen teruggekeerd, doch nog velen verblijven
steeds in den vreemde, hetzij bij hunne familieleden, of in plaatsen waurheen zij gezonden werden door het
K. K. Huinvosiingscoinité. Aun ongeveer 2UÜ personen» meestal vrouwen
en kinderen, werd door dfe goede en
trouwe zorgen, welke hot comité op
zich nam, onderdak verleend. Du ineea
ten der vluchtelingen verblijven in
Den Bosch en Tilburg. Vol lof zijn zij
allen over do goede verpleging, welke
/ij daar genieten.' Eon woord vnn
<hnik komt dit comité zeker toe.
Voor hen echter, die hier verblijven
en die hun have en goed voor den zoo
snel opkomonden wntorwoU zooveel
mogelijk beschermden, i» hot nog niet
veel verbeterd. De ellende on de vernieling \\elko do/e nicnschon inedemn
ken, pischt zelfopoffering. Hoevolen
zien van nu af reeds hun woning, welke hun zoo lief was en waarin zoo menig gezellig uurtje werd doorgebracht
geheel of gedeeltelijk verwoest. En
als straks vrouwen eji kinderen terug
•/.uilen komen en niet» meer terug vinden zuilen van wnt hun èorst too behaagdc, als zij zien het plekje wuar
eens hun huis en goed stond, en nu'
een ledige holte, dan zullen er nog trs*
nen van weemoed vloeien.
M*ogo toch op de perste plaat» vuor
deze zoo zwuar getroffenen gezorgd
worden, opdat- strak» niet hun lijden
veiergere, mnnr in tegenstelling hun
blijde geest moge onwnkkoren, om
wederom met nieuwen moed en mnnnenkracht eeir niouw bestaan verzekerd te zien.
Altforst. Als een blijvende herinnet ing mm den alhier hoorHchenden watersnood is het uithangbord van eufé
L. Pannier, welks huis door de woeste elementen der wateren vernield is,
in huilden dor hulpvcrlcencnde Dolftseho studenten overgegaan. Iedereen
in den omtrok -kende dit uilhnngbotd,
voorstellende een „Ouden Kikvorsch"
met hot daarbij pussende liedje als
volgt :
' •
f

Van den ouden Kikvorsen,
Vrienden naar gij riet,
Is dit zijne beeltenis,
M a a r zelf is hu 'l niet.
*

Hier schenkt men goede wnar,
In glazen rein en klam-,
Men geeft er goen crediet,
\Vunt dit buurt vauk verdriet
— Wonderlijk kind! prevelde Prits
en een huivering liep hom over de
leden.
Vermoedde zij dun, welke snoode
pluimen hij koesterde V
Noen, dal was onmogelijk!
HU schudde die geduchte van ziety
af en vroen :
— Simon, als de markies uw hulp
hud gevraagd in het bestraffen zijnor
gemalin, die hu Ie goedcrlrouw voor
schuldig hi«ld, wal zondt go-dun gedaan hebben?
— Ik zou den plicht der gehoorzaam
heid vervuld hebben, mijnheer de
graaf!
Frits wandelde ecnigo oogenblikken
01» en neder en bleef plotseling voor
den rentmeester staan.
— Luister Simon! Mün broeder
Oerard en ik wonsehen dnt kerkerhol
te bo/ooken, muur het openmaken van
de toeiremetselde deur is te zwaar
voor OH7.0 .krachten. Zondt gij ons Jeyoil nacht willen helpen?
-- Jawel, mijnheer de .gruuf, lunur
vergeet niet, dat de sleutel in den vijver it geworpen.

(Wordt Y«ryolgd.)

