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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Voorwoord 
 

  
Op 31 december 1925 ziet de pastoor van Overasselt 
tijdens de ochtendmis zijn kerk leeglopen. “D’n diek is 
deurgebroken!” voegt een parochiaan de verwonderde 
pastoor toe, voordat hij de kerk uitspoedt. 
 
Nadat regen en smeltwater het water in de Maas hoog 
opgestuwd hadden, brak op oudjaarsdag de dijk tussen 
Nederasselt en Overasselt en stroomde het water 
ruisend het vlakke land van het Rijk van Nijmegen in. De 
spoordijk tussen Wijchen en Ravenstein hield het water 
nog even tegen, maar nadat die rond middernacht ook 
doorbrak, overstroomde het dieper gelegen land van 
Maas en Waal. Zo begon met het nieuwe jaar 1926 ook 
de grootste rivierdoorbraak van de 20e eeuw. Woningen 
en boerderijen stonden soms tot aan de daken in het 
water, mensen vluchtten naar hun zolders. Veel huizen 
en boerderijen werden verwoest, en vee dat niet naar 
hogere gronden kon komen verdronk. 
  
Ook in Wijchen stond alles blank, alleen de Molenberg 
stak eruit als een eiland in een groot meer. Marie van 
Kessel woonde met haar moeder, zus en broer, onder de 
Molenberg. Zo maakte Marie de overstroming aan den 
lijve mee. Marie zette haar ervaringen op schrift en 
plakte er krantenberichtjes en foto’s bij van het 
overstroomde Wijchen: huizen in het water, mariniers in 
vletten en bruggetjes gemaakt van steigerplanken. Haar 



 

dagboek geeft een beeld van het dagelijks leven tijdens 
de overstroming. 
  
Marie zal 15 jaar later, tijdens de tweede wereldoorlog, 
weer een dagboek bijhouden over haar leven en dat van 
de mensen om haar heen. Beide dagboeken zijn door de 
familie zorgvuldig bewaard, en geven nu, na al die jaren, 
een uniek zicht op die bijzondere gebeurtenissen, maar 
ook een blik op het leven toen. Het oorlogsdagboek van 
Marie van Kessel was al eerder gepubliceerd. We zijn blij 
dat Piet de Kleijn, een neef van Marie van Kessel, ook het 
watersnooddagboek beschikbaar heeft gemaakt voor 
publicatie. 
  
Voor U ligt de tekst van het watersnooddagboek van 
Marie van Kessel. De originele tekst had geen alineas of 
hoofdstukken, die zijn door ons toegevoegd. Andere 
tekst die we toegevoegd hebben is in Corbel, dit 
lettertype, gedrukt. De originele tekst van Marie van 
Kessel is gezet in het lettertype Century Schoolbook. 
De krantenberichtjes hebben we overgenomen en de 
tekst, die niet altijd eenvoudig te lezen is, uitgetypt. 
 
De foto’s waren helaas niet van een kwaliteit dat we ze 
konden reproduceren. Om een idee te geven van de 
afbeeldingen op de foto’s hebben we een aantal van deze 
geherinterpreteerd met enige artistieke vrijheid – 
nagetekend, zo u wilt - en in de tekst opgenomen. 
 
 
Linie Plukker en Vincent Jansen  
April 2022 
  



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
31 December 1925 
 

 

Het was den 31 December 1925. Na vele dagen van 

overvloedigen regen was het dien morgen een 

stilte na den storm. Zacht weder met zonneschijn. 

In den voormiddag hoorden we vertellen dat de 

dijk in Nederasselt was doorgebroken. (Dat is hier 

een goed uur vandaan.) De meesten echter 

geloofden er niets van. Toch bleven de geruchten 

aanhouden, er scheen toch wel iets van aan te zijn. 

Tegen 12 uur begonnen de klokken te luiden. Zou 

het dan toch waar zijn? Maar hier aan den 

Molenberg waar het nogal hoog is maakte zich 

niemand ongerust. Hier komt het water toch niet 

werd er bevestigd en we geloofden het gaarne. 

Maar in den namiddag om 3 uur stroomde het 

water al dapper de Zandstraat – nu Kasteellaan1 

– in.  

Wij ruimden nog steeds niets op en gingen 

met ons dagelijks werk door. We gingen zelfs ook 

nog om zes uur naar de kerk, wel niet meer door 

de Kasteellaan-Zandstraat, maar door de Spoor-

straat. Het had ons echter lelijk kunnen foppen, 

want als het ’n uur later was geweest, hadden we 

                                                           
1 In het origineel is ‘Kasteellaan’ er in hetzelfde handschrift 
bijgeschreven boven Zandstraat. De Zandstraat werd pas 
Kasteellaan in 1940. 



 

niet meer naar huis kunnen gaan, daar ook dien 

weg diep onder water werd gezet. Het electrisch 

licht had ondertusschen ook opgehouden zodat er 

in de kerk geen licht was als van kaarsen.2 

Niemand van ons had er aan gedacht dat we er de 

eerste zes dagen niet meer konden komen dan een 

half uur achter over de spoorlijn tot aan de 

Klapstraat en dan zoo weer op ’t dorp aan.  

Ondertusschen kwam het water maar steeds 

aanzetten. In de Zandstraat zaten ze om zeven uur 

al veel met hun boeltje op zolder. Het water trok 

ook maar steeds het Sterrebosch in en hoopte zich 

achter de zinken platen op. Om 9 uur stortten 

plotseling door den sterken drang van ’t water de 

zinken platen over de straat in, waardoor ook de 

huizen in die straat plotseling in ’t water kwamen.  

Wij hielden nog steeds ons gemak. We gingen 

echter om ’n uur of half tien nog eens naar de 

Zandstraat kijken hier over de Welkes, maar 

verschrokken toch van den breeden stroom. We 

stonden nog te berekenen dat we nog wel naar bed 

zouden kunnen, toen Cor kwam boodschappen dat 

het water al bij Kersten stond en het nu toch wel 

tijd zou worden om de boel op te ruimen. We 

begonnen nu ondertusschen toch te gelooven dat 

het water ook aan den Molenberg zou komen. Onze 

veestapel bestaande uit 2 varkens en een geit werd 

naar het Molenhuis gedeponeerd, waar al haast 

                                                           
2 De woorden ‘opgehouden zodat er’ waren onleesbaar, maar leken 
ons plausibel. 



 

geen plaats meer was, zoo veel was er al gebracht. 

Ook waren er reeds 2 huishoudens aangekomen 

met hun hebben en houwen.  

Aardappelen werden in snel tempo uitgehaald 

en in zakken op de schaafbank geplaatst. Kippen 

in hun nachthok, dat een meter van den grond 

was, opgesloten.  

 

  
Gezicht van af den Molenberg3 

Nu werd er binnen begonnen en werden we 

nog goed geholpen door Minus de Mulder en zijn 

knecht. Ondertusschen liep er nog tot 12 uur volk 

in den winkel die nog gauw wat haalden als het 

den anderen dag soms niet meer ging. Ieder op zijn 

                                                           
3 Er zijn twee fotos die “Gezicht vanaf den Molenberg” als onder-
schrift hebben. Deze illustratie voegt beide samen zodat ze een iets 
wijder perspectief geven. De tekst in de marge is in Marie van 
Kessel’s handschrift.  



 

beurt ging dan hier en daar kijken of het water 

weer naderbij kwam.  

Om twee uur liep het water achter in onzen 

tuin, en zat Jan Spansier zijn huis er al rondom in 

en hij zelf op den disch, waar ze den heelen nacht 

op hebben gezeten. Over twee besloten we een 

poosje naar bed te gaan, want we waren allemaal 

moe gesjouwd.  

We hadden omdat het Kerstvacantie was 

Tonny Berends bij ons, die dapper overal 

meehielp. En geen eene jongen op de Nijmeegsche 

school heeft later zoo op kunnen scheppen als hij 

over de meegemaakte watersnood in Wijchen. 

 Toen we ’s morgens opkwamen stond het 

water in ’t achterhuis en konden we de deur niet 

uit, nog niet eens de vensters openmaken, en 

moesten wachten tot ’n buurman met laarzen 

langs kwam, die later ook iederen morgen de 

kippen voerde, daar we er zelf niet bij konden 

komen.  

  



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1 Januarie 1926 
 

 

Den eersten Januarie. Een nieuwjaar zoo als 

wij er nog geen gezien hadden. In huis haast niets 

meer op z’n plaats, buitenshuis alles water. Tonny 

echter had zijn slinger als ’n vetborstel. Nu zou er 

geschipperd worden, dat was zeker. Onze over-

buren kwamen reeds in een kuip overzeilen om 

Nieuwjaar4 te wenschen; van alle vertooningen 

zag je met de kuipen maar van schipperen kwam 

niets terecht.  

In den voormiddag kwamen reeds Mariniers 

met hunne vletten achter onzen tuin heenvaren op 

’t station aan. Dat was een vreemd gezicht. Dat 

was ook het eenige wat we dien dag hebben gezien. 

Het was zoo stil tegen anders. Je hoorde geen klok 

meer luiden, geen trein meer gaan of komen, daar 

op Ravestein aan en naar Nijmegen de spoorlijnen 

hier en daar waren verbroken en dientengevolge 

alles stillag.  

Het was een lange dag. Voor in de kamer en 

in den winkel was het nog droog, maar ’s avonds 

begon het toch al door te trekken. We trachtten 

door wat zakken het nog droog te houden, maar 

het was toch maar voor eenen avond, want den 

anderen dag stond er ook water in.  

                                                           
4 Boven ‘Nieuwjaar’ is in hetzelfde handschrift ‘Stuart’ toegevoegd. 



 

In de slaapkamer beneden is het nog het 

langst droog gebleven, zoodat we den tweeden dag 

met het bord eten op den rand van ’t ledikant 

zaten. We hebben er later nog wel om gelachen dat 

we met het aardappelen afgieten niet naar den 

gootsteen behoefden te loopen, maar zoo direct bij 

het fornuis op den grond, want dat beetje water 

kon de boel niet bederven.  

  



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2 Januarie 1926 

 

Den 2den Januarie kregen we wat afleiding. 

Onze buren, waar nog al mansvolk was, hadden 

besloten om van hun steigerhout een brug te 

bouwen. Ze hadden met z’n tienen op ’t kleine 

zoldertje overnacht en konden zoo niet blijven 

zitten met hunne Ouders op ’t zoldertje middenin 

den winter. ’s Morgens was er al vroeg bedrijvig-

heid op de straat. Met groote passen werd er door 

het water geplast en gesjouwd en in den namiddag 

was het zoo ver dat de brug gereed was. Je ging 

vanaf Stuart voor langs ons huis op ’t Station aan.  

We zagen ook nog een paar losse planken van 

den zolder van het achterhuis te krijgen, een ton 

er onder en we konden het huis uit. Moeder was 

inmiddels al met de kar gehaald en zat nu hoog en 

droog in ’t molenhuis. We waren dan nog met z’n 

drieën. Ook onze buren waren naar familie in de 

buurt vertrokken en zoo werd het maar steeds 

stiller. We moesten nog maar steeds opruimen 

daar er zachtjesaan al meer water in huis kwam. 

Echter heeft het hier voor in de kamer en in den 

winkel niet hooger gestaan dan een halve plint. 

Onze kelder liep natuurlijk over. 



 

 
Zandstraat tegenover den ingang van het kasteel5 

 

Boven zag het er alles behalve gezellig uit. 

Men kon zich nauwelijks bewegen zoo vol stond 

het. Ook alles op en door elkander, het was me een 

bende. Toch hebben we op ’n avond nog gezellig 

gekaart boven op ’t kleine kamertje.  

Zoo zachtjes aan begon het te vervelen. Men 

moest den heelen dag sjouwen en werken en als 

het avond werd kon men nergens aan zien dat er 

iets gedaan was. Tonny was naar Nijmegen 

vertrokken. Dat had nog heel wat in gehad eer hij 

goed en wel in Nijmegen zat. Hij is nl. met een boot 

door de Zandstraat (Kasteellaan) gevaren en toen 

met ’n bakkersauto naar Nijmegen.   

                                                           
5 De foto in het origineel heeft aan de linkerkant enkel een lichte 
vlek tegen een donkere achtergrond. We hebben die vlek 
geïnterpreteerd als een persoon die met grote passen door het 
water loopt voor de zinken platen van het Sterrebosch.  



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Na 3 Januarie 1926 

 

 

Den derden of vierden dag zijn we naar 

Wessels verhuisd en onze Cor naar Nijmegen. 

Overdag waren we nog wel meestentijds thuis, 

maar de lange avonden en ’s nachts waren we bij 

Wessels. Het ging er daar heel gezellig naar toe en 

’s avonds werd er maar dapper gekaart.  

Ook mochten we is een keer in ’t dorp gaan 

kijken. De eerste dagen was dat nog niet zoo heel 

gemakkelijk. We gingen dan eerst over onze brug 

naar ’t Station, dan bij den overweg bij Mes op de 

spoorlijn tot bij wachtpost om vervolgens door 

Klapstraat hoog Wijchen naar ’t dorp.  

In ’t dorp was het erg druk. Vele menschen 

waren daar ingekwartierd, ook tal van matrozen. 

Ook het patronaat was vol menschen. Het was ’n 

drukte van belang. Ook op ’t Postkantoor was het 

druk en het dienstpersoneel was dag en nacht in 

touw. Ook waren er bootjes die met gidsen den 

omtrek afvoeren om overal de menschen uit de 

huizen te halen, want er stond bij vele menschen 

nog al heel wat in huis.  

Om het verkeer van af het dorp naar 

Nijmegen een beetje op gang te brengen, hadden 

ze een brug gelegd dwars door ’t Sterrebosch naar 

den Molenberg, dan over de brug in de Zandstraat 



 

over de Valendries naar Alverna, waar dan af en 

toe een auto naar Nijmegen voer. Dat was de 

eerste 14 dagen den aangewezen weg om naar 

Nijmegen te komen en moest men naar den ’s 

Bosch dan ook dien weg en met den trein over 

Geldermalsen.  

We hadden al een paar dagen opgelet of we 

niemand een brief mede konden geven voor onzen 

Piet die in ’s Bosch woonden. En ja, den 5 Januarie 

kregen we kans. Een zoon van onzen buurman die 

in Dorthrecht woonden was nieuwsgierig hoe het 

zijn Ouders maakten. Hij postte op den terugweg 

onze brief in Geldermalsen en konden zoodoende 

Piet geruststellen dat we het nog goed maakten. 

Het nieuwsgierigste waren we naar ’n courant 

om te zien of het water nog niet viel en hoe het op 

andere plaatsen gesteld was, daar heel Maas en 

Waal onder water zat. Als we ’n krant te pakken 

kregen, was het eerste werk kijken naar den 

waterstand.  

Eindelijk was het gat in Nederasselt aan-

geloopen en daar het hier nog al hoog is, begon het 

hier nog al gauw te zakken, zoo dat we den 10 

Januarie weder in huis trokken. Achter stond nog 

wel water, maar dat hinderde niet zoo veel. We 

waren toch weer thuis. Maar daar mede was alles 

nog niet gereed. Overal was het zeer vochtig en we 

moesten hard stooken om de boel weer ’n beetje 

droog te krijgen.  

 



 

Tot overmaat van ramp begon het ook nog te 

vriezen en wel zoo hard dat nog vele aardappelen 

en veevoeder is bevroren. Wij versjouwden onze 

aardappelen in de keuken en hebben ze na flink 

stoppen mogen behouden. Dan waren wij nog van 

de eersten die in de woning konden terug keeren. 

De spoorlijn naar Nijmegen was inmiddels 

hersteld. Den 15 Januarie begon het weer ’n beetje 

zooals bijgaand berichtje laat zien: 

 

 
 

 
Treinenloop Nijmegen-Wijchen 

Gisteravond 5 uur deelde de stationschef 

Wijchen mede, dat heden, Vrijdag 15 Januari 

de treinenloop van Nijmegen-Wijchen weder 

plaats had. De nooddienstregeling is als volgt: 

Vertrek Nijmegen: 6.34, 9.16, 1.47, 4.22 

en 8.15. 

Vertrek Wijchen: 7.26, 10.57, 2.26, 5.38 

en 8.37 

 



 

Dat was dan zoo’n locaaltje dat personen en goe-

deren vervoerde. De spoordienst naar Ravestein 

en verder heeft nog lang op zich laten wachten, 

want er is lang aan gewerkt daar de lijn er ver-

schrikkelijk uitzag en op vele plaatsen totaal was 

weggeslagen.  

Van naar de kerk gaan kwam niet veel. Toch 

waren we den 6 Januarie weer in ’t Lof geweest. 

Door de Klapstraat er naar toe en over de brug in 

’t Sterrebosch terug. Op de brug in ’t Sterrebosch 

was het geweldig druk. Iedereen meende dat hij 

eens over de brug moest en het was er soms zoo 

druk dat ze er mekaar haast afduwden en een 

verkeersagent geen overdadige weelde ware 

geweest.  

 

Foto (niet te ontwaren) met bijschrijft: “ ‘t 2 de huis is 

van Nillissen en men kan nog ’n stukje van de 

zinken platen zien van ’t Sterrebos. “ 

 

Op het Molenhuis was het nog drukker 

geworden. Daar was geen plaatsje meer onbezet. 

In het eerst verbleven de menschen nog zooveel 

mogelijk op de zolders, maar toen het zoolang 

duurde was dat geen uithouden, vooral de 

menschen met veel vee moesten zich erg behelpen. 

Op den Molen was het ook erg druk met de 

maalderij, daar veel vee naar hier gebracht was. 

Ook in de fabriek van Mes was veel vee 

opgestald. Ook was het voor de boeren een 

schadelijke tijd, daar ze ook nergens met de melk 



 

heenkonden. Ook is al het koren door het water 

bedorven. Men kan zich haast niet voorstellen hoe 

afgetakeld het er overal uitzag.  

Ook in de huizen zag het er smerig uit als het 

water was weggetrokken. Waar het water lang 

had gestaan waren ook vele vloeren bedorven, wat 

allemaal veel onkosten met zich bracht.  

 

 

 

Paardenmarkt met brug 

 

Paardenmarkt is er ook langen tijd niet geweest en 

het heeft ook lang geduurd eer ze aan den laagsten 

kant weer in de huizen konden wonen. 

Het 2de huis daar heeft Schuurs in gewoond. 

 



 

Enkele hooggelegen villa’s bleven van water 

bevrijd 

 
Villawijk Zandstraat, nu Kasteellaan6 

 

 

Andere foto van de villawijk met 

Burgemeesterswoning nu Dokterswoning. Later 

verbouwd en bewoond door Dr. Fransen. 

 

De woning die is afgebroken en nu bewoond door 

Dr. de Vree. De oude Moeder vroeg aan Thijs waar 

wonen we nu en Thijs antwoordde in ’n villa aan 

de Maas. 

 

 

                                                           
6 De positie waarvan de foto genomen is, lijkt ongeveer het huidige 
Kasteellaan 41 



 

Woning van Tijs Jansen welke tot aan den 

vensterbank in ’t water heeft gestaan; hij verhuisde 

naar de tegenover gelegen villa welke watervrij 

was.7 

 

Hiernaast een foto van ‘t mooie Sterrebosch. Hoe 

geweldig het water hier heeft gespookt ziet men 

aan de 2 meter hooge zinkenplaten afrastering 

welke opeens als kaarten uit elkaar vielen, 

waardoor de tegenoverliggende huizen ineens het 

water met groote golven binnendrong. Men ziet 

voor dat huis ook weer een noodbrug en door de 

boomen heen ziet men de groote brug die het 

verkeer moest onderhouden. 

                                                           
7 Deze afbeelding is gemaakt met een foto (geplaatst op 
www.wighene.nl, auteur onbekend) die tijdens de watersnood van 
eenzelfde positie genomen is als de foto in het originele 
Watersnooddagboek.  
 

http://www.wighene.nl/media/foto/straten/8a8.jpg
http://www.wighene.nl/


 

 

 

In een ander handschrift toegevoegd: 

Het hoekhuis op den draai van spoorstraat naar 

het dorp bewoond door verschillende mensen ’t 

laatst Wout Roelofs Borsten. 

 

Volgt pagina met foto van… ? 

 

Hiernaast (hieronder, red.) de Klapstraat de groote 

weg naar Maas en Waal. Op den achtergrond de 

werkplaats van gebr. Renkens. Ook daar hebben 

ze veel schade van het water ondervonden aan 

machines en hout. Op den voorgrond de Jantjes 

met hun boot in hun element. ’t Is te hoopen dat ze 

hier maar niet meer behoeven te varen.  

 

 
 



 

 

 

Volgende foto heeft als onderschrift: 

 

Dit was het eindpunt als ze weer menschen uit 

Leur en Hernen hadden gehaald en hier werden 

ook de levensmiddelen en veevoeder ingeladen om 

aan de menschen die in hunne huizen waren 

gebleven van een en ander voorzien. 

 

Volgt een foto met als bovenschrift: 

Huis van P. v/d Broek in de Klapstraat; men ziet 

hoe ver de ijzeren paaltjes in ’t water staan 

(toevoeging ‘later verbouwd’, red.) 

 

In het al bekende andere handschrift is daarboven 

toegevoegd: 

De paaltjes en de dikke boom staan voor het huis 

van Gebr. Renkens 

 

Volgt foto met als onderschrift: 

Hier ziet men de buurtschap Homberg. Men ziet 

hier niets dan water wat zich uitstrekte tot 

Niftrik. 

 

Volgt foto met als bovenschrift:  

Hier ziet men de spoorlijn waar ’t water dapper 

onderdoor stroomde. Over de dwarsleggers had 

men nog weer biels in ’t langs gelegd omdat men 

het alleen op de dwarsleggers niet vertrouwde. Op 



 

den achtergrond ziet men de fabriek van Mes waar 

geen water stond. 

 

Volgt krantenberichtje over pontonniers die brug naar 

Wijchen hebben gelegd. 

 

 
 

 

 
Naar Wijchen 

 

De pontonniers zijn erin geslaagd een brug naar 

Wijchen te slaan. Het is een zoogenaamde loopbrug, die 

uit twee planken bestaat, waarover men precies gaan 

kan. Het gaat vlak achter Alverna het land in en komt 

midden in Wijchen uit; de brug is geslagen van het eene 

hooge punt naar het andere en is in de gegeven omstan-

digheden zeer geriefelijk. De booten van het veer zetten 

nu geen passagiers meer over; alles moet loopen over de 

brug.  

Vanmiddag was de Inspekteur der Marechaussee in 

Wijchen op inspektie.  



 

 

 

Volgen 2 foto’s met als bovenschrift:  

De 2 volgende foto’s zijn nog van de spoorlijn zooals 

ze er later uitzagen toen ze ook nog met sneeuw en 

ijs werden bedekt. 

 

Volgt krantenbericht over de toestand om Wijchen:

 



 

 
 

 

DE TOESTAND OM WIJCHEN 

 

Men meldt ons uit Wijchen d.d. 11 Januari: 

Het water is 30 centimeter gewassen; de Stationsweg 

loopt weder 25 centimeter onder; verschillende huizen die 

van het water vrij waren staan weder in het water.  

Van de 120 Mariniers waren er heden nog aanwezig 

3 officieren en 25 manschappen met 3 vletten, waarmede 

zij vanwege het ijs geen diensten konden doen waardoor 

de levensmiddelenvoorziening ernstig schade leed. 

In de buurtschap Valendries was de jeugd druk met 

schaatsenrijden bezig en zag men verschillende vol-

wassenen over het ijs gaan. Naar vernomen wordt 

moeten vele aardappelen die op de zolders geborgen 

waren, bevroren zijn. Bij de Eerwaarde Zusters op Huis 

Tienakker is met de motorspuit de kelder ledig gemaakt 

waardoor de centrale verwarming weder in werking kon 

gesteld worden. 

Hedenmiddag vertrok de afdeeling vliegeniers van 

Soesterberg, welke een vliegtent had geplaatst te Hernen 

en een te Bergharen. Zij hadden den tocht per voet 

moeten maken langs het Leursche bos en over het ijs. 

Balgoij en Niftrik kon niet meer bereikt worden en 

men zag enkel nog los water op het Wijchense meer. 

De huizen te Niftrik zijn niet meer bewoond dan die 

welke aan den Dijk staan. 

Vrijdag zal getracht worden de brug te Leunen 

begaanbaar te maken naar den weg naar Grave. De weg 

Ravenstein-Wijchen en die van Wijchen-Nijmegen staan 

nog diep onder water. Er werd hedenavond 7 uur was 

geconstateerd. 

 

 



 

 

 

 

Volgt foto van mensen op het spoor zonder bijschrift 

 

 

Volgt krantenbericht Herinnering aan den Watersnood  

 

 
 

 

 



 

 

Herinnering aan den Watersnood 

Onthulling Koninginnemonument op Alverna bij 

Wijchen – Officieele Belangstelling – Bezoek van 

Z.K.H. Prins Hendrik – Gedachtenisrede van den 

burgemeester van Wijchen. 

Wijchen was in de dagen van den watersnood 

uitgangspunt voor hulpverleening. 

Wijchen was toen een lichtbaak in de onheilspellende 

woelige binnenzee. 

In Wijchen kwam ook het eerst de hoogste Lands-

vrouwe troost brengen aan haar zoo zwaar getroffen 

onderdanen. 

Van Wijchen uit voer zij door de overstroomde ge-

bieden en gaf zij heel Nederland een voorbeeld in diep 

medelijden, in verheffende hulpverleening aan hen die 

moedeloos neerzaten in door het water ondermijnde 

huizen. 

H.M. de Koningin richtte zich in de harten der Gelder-

landers een monument op van dankbaarheid. 

En Wijchen komt de eer toe een blijvende herinnering 

gesticht te hebben aan de koninklijke edelmoedigheid van 

de landsvorstinne. 

Heden werd dit Wilhelmina-monument onthuld. 

Dit monument staat in de buurtschap Alverna, vlak 

nabij het bekende Franciscaner klooster en als in het 

gezicht van de zgn. Wijchense haven, waar aan den weg 

naar Grave tijdens den watersnood de redding- en fourage-

booten aanlegden, waar de pontonniers en mariniers hun 

kwartieren hadden en waar ook H.M. de Koningin het 

eerst de boot betrad, waarin zij zou varen door de 

overstroomde gebieden tusschen Maas en Waal. 

Het initiatief tot oprichting van dit herinneringsteken 

ging uit van de burgerij van Wijchen onder aansporing van 

den burgemeester der gemeente jhr. H.L.J.M. van 

Rijckevorsel.   



 

 

 
 

Beschikbaar gemaakt door de 
Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen 
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