1421

Sint-Elisabethsvloed, feit en fictie
[…] eene allergeweldigste overstrooming in den nagt van den agttienden der Slagtmaand
des jaars 1421, wanneer Dordrecht, meent men, van Hollands vasten wal werdt gescheurd,
en tweeënzeventig dorpen, waar nu de Biesbosch is, verdronken,

aldus dominee en natuuronderzoeker Johannes Florentius Martinet (1788).*
Dit is het eeuwenlang nooit betwijfelde verhaal, dat op alle scholen in geuren en
kleuren werd verteld. Soms werd eraan toegevoegd dat er 100.000 mensen waren
verdronken, tussen haakjes, meer dan er in de hele Grote Waard (ten zuiden van
Dordrecht) woonden. Anderen spraken wat minder boud liever van 10.000.
Voor de tere kinderziel hadden de vertellers nog een ontroerend verhaal in petto.
Een baby was in zijn wiegje veilig aan land gespoeld dankzij een kat die steeds heen
en weer springend dat wiegje in evenwicht had gehouden. Wie denkt niet aan Mozes in zijn biezen mandje? En waar was dat gebeurd? Bij Kinderdijk natuurlijk! Of
was het bij Dordrecht? Van meer belang is of het oeroude, overgeleverde verhaal
juist is. Laten wij het nog even puntsgewijs samenvatten:
* Het was de ergste stormvloed ooit.
* De stormvloed vond plaats in de nacht van Sint-Elisabeth. (Zie voor nacht bijlage
2.)
* Er werden in die ene nacht 72 dorpen verzwolgen.
* In en kort na dezelfde fatale nacht is de binnenzee de Biesbosch ontstaan.
De opvallende overeenkomsten in de literatuur verraden dat alle gegevens uit dezelfde bron afkomstig zijn. De kernvraag is dus wat de contemporaine bronnen, de
tijdgenoten, ons te melden hebben.
De herfst van 1421 is nat met hoog opperwater. In de eerste helft van november
wintert het kortstondig. De allesoverschaduwende gebeurtenis is de noordwesterstorm, vrij zeker in de nacht van 18 op 19 november, gevolgd door een stormvloed
die optreedt bij hoog opperwater. Op verscheidene plaatsen zijn overstromingen,
met name in het benedenrivierengebied. Daar ligt de Grote Waard.
De Grote of Zuid-Hollandse Waard, een kostbaar landbouwgebied tussen Dordrecht en Geertruidenberg, dat onder graaf Willem i (1203 tot 1222) is ingepolderd,
ligt uiterst kwetsbaar voor zee en rivieren. De fatale doorbraak heeft plaats bij
Broek ten zuiden van Strijen (waar nu de Moerdijkbruggen liggen). Bovendien bezwijkt de dijk aan de Merwede bij Woudrichem. Eb en vloed krijgen daardoor vrije
toegang; het rivierwater richt veel meer schade aan dan de stormvloed.
In 1422 slaagt men erin de dijken te dichten, maar in 1424 doet een nieuwe vloed
alle herstelwerk teniet. Na 1430 verliest men de hoop op herstel; het ene na het

* J.F. Martinet, Het Vereenigd Nederland (Amsterdam, 1788) 92.
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Vier stormvloeden in de eerste helft van de 15de eeuw
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andere dorp begint het verloren gebied buiten te dijken. Al in 1500 ligt hier een binnenzee, de Biesbosch, waar men vist en riet snijdt. De contemporaine Tielse kroniek
spreekt over 2.000 slachtoffers. Een Keulse kroniek uit 1499 noemt het aantal van
100.000, maar dat heeft geen enkele exacte betekenis. Het is een Bijbelse zegswijze
die alleen maar ‘onnoemelijk veel’ betekent.
Er gaan zeker dorpen verloren, zoals Erkentrudenkerke en Wolbrandskerk, andere
worden hersticht. Het aantal van 72 staat onder meer in een brief van een Italiaan
die rond 1514 het rampgebied heeft bezocht. In werkelijkheid zijn het er zestien of
wat meer. De vraag is: waar komt de typische legende vandaan? Daarvoor wijzen wij op de Hoekse en Kabeljauwse twisten. In 1418 had de kabeljauwsgezinde
stad Dordrecht zijn wettige vorstin, Jacoba van Beieren, weerstaan. Nu menen de
Hoekse aanhangers van de gravin dat deze vernedering een godsoordeel verdient.
Bij de ramp van 1421 gaat inderdaad veel Dordts grondbezit verloren en komt de
stad op een eiland te liggen. Wat overdrijving en verfraaiing van het oorspronkelijke verhaal ligt dan voor de hand. Tot lering en waarschuwing!

Rond 1430
wordt West-Europa in de Kleine IJstijd gedompeld
In de 14de eeuw waren er wel veel rampen, maar omdat de temperatuur redelijk
op peil bleef, is er geen reden om van een Kleine IJstijd te spreken. Maar kort na
1430 daalt de temperatuur van winter, lente en herfst significant, de zomers worden
pas na 1480 koeler. Van de negen winters van 1432 tot 1440 zijn er zeven te koud,
waarvan drie erg streng. De Kleine IJstijd duurt in onze streken ruim vier eeuwen,
maar het is zeker niet aanhoudend koud. Er zijn milde perioden en dieptepunten.
Vergelijken wij de temperatuur in de ruim veertig decennia met het gemiddelde
van de afgelopen 1.000 jaar, dan zijn de meest opmerkelijke perioden de volgende.
(Afb. op blz. 192).
* Van 1431 tot 1440 en van 1461 tot 1470 zijn alle seizoenen te koud, behalve de
zomers. Dit is ongeveer de regeerperiode van Philips van Bourgondië en van het
begin van die van Karel de Stoute.
* De decennia van 1471 tot 1480 en 1521 tot 1540 zijn mild. Philips de Schone, keizer
Karel V.
* In vier van de zes decennia van 1541 tot 1600 zijn alle seizoenen te koud; dit is de
tijd van keizer Karel v, van Philips ii en van het begin van de Tachtigjarige Oorlog
(Nederlandse Opstand).
* In het decennium van 1681 tot 1690 zijn alle seizoenen te koud, van 1691 tot 1700
veel te koud. De barre jaren negentig vormen het dieptepunt van de Kleine IJstijd.
Stadhouder-koning Willem iii.
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Koude avond in een Vlaamse woning

* Van 1781 tot 1790 zijn alle seizoenen te koud, behalve de zomers. In de drie decennia van 1791 tot 1820 zijn de zomers te koud, van 1801 tot 1810 zijn alle seizoenen
te koud. In deze periode vallen het slot van het bewind van Willem v, de Franse tijd
en het begin van de regering van koning Willem i.
Een daling van de gemiddelde temperatuur met een of anderhalve graad lijkt weinig, maar zeker als deze tientallen jaren aanhoudt, zijn de gevolgen ingrijpend. In
de Alpen daalt de sneeuwgrens met tweehonderd à driehonderd meter. De noordelijke Atlantische Oceaan wordt moeilijker bevaarbaar en de Alpenpassen sneeuwen
vaker dicht. De groei van de bevolking stagneert, met name in marginale, kwetsbare gebieden, Scandinavië, Groenland, Schotland en het Alpengebied.
Een scherpe afkoeling heeft plaats na rond 1540. In de Alpen valt het de tijdgenoten
op dat de winters met het jaar meer sneeuw brengen en dat de gletsjers aangroeien.
Een legende in Ticino/Tessin vertelt dat lang geleden een verkilling optrad in de
natuur, die wat later werd gevolgd door een verkilling in het geloof. Historici en
klimatologen zien hierin het begin van de Kleine IJstijd in de 15de eeuw, gevolgd
door de komst van het calvinisme in de 16de eeuw.
De economische gevolgen zijn niet gering, ertsmijnen worden opgegeven, ook moet
men veel hoge almen noodgedwongen prijsgeven. Men merkt de gevolgen als men
zijn eigen leefomstandigheden vergelijkt met die van ouders en grootouders.
Oogsten mislukken, de wijnoogst valt later en de vrees voor hongersnood neemt
toe.
Onder deze omstandigheden zijn de heftige protesten van de boeren tegen de kalenderhervorming van 1582 goed te begrijpen. Men is bang dat de oogstregels niet
meer zullen kloppen en dat hongersnood in het verschiet ligt!
In een samenleving waar toeval niet bestaat, zijn velen ervan overtuigd dat rampen
een menselijke oorzaak hebben. In de Kleine IJstijd zijn die zondebokken de heksen. Soms geven deze zelf voedsel aan de argwaan door te beweren dat ze het naar
believen kunnen laten hagelen.
Het initiatief voor een vervolging komt van degenen die zich door misoogst direct
bedreigd voelen, de boeren en het gewone volk, en niet zozeer van de staat of de
kerk. Een ander misverstand is dat de massale heksenvervolgingen plaats hadden
in de middeleeuwen. Die hadden veeleer plaats in de 16de en 17de eeuw, dus in de
tijd van de godsdienstoorlogen.
Dat er in de eerste decennia van de 16de eeuw weinig slachtoffers zijn gevallen, is
wel toegeschreven aan de matigende invloed van de humanisten en de hervormers.
In werkelijkheid hing dit samen met het aantoonbaar relatief milde klimaat.
De Kleine IJstijd duurt met ups en downs tot ver in de 19de eeuw.
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1432 tot 1440

De triomf van de dood!
Wat een verschrikkelijke en schadelijke winter, die van 1435! Het begon al met het
noodweer op 7 oktober 1434, dat vanuit Frankrijk naar het Rijngebied en Westfalen trok. Duizenden bomen werden ontworteld en in het Maasgebied woeien
zelfs torens om, onder andere in Maaseik. Zwaar getroffen werd Keulen, een van
de grootste steden van West-Europa. De Dom (de twee hoge torens staan er nog
niet) liep grote schade op. Men betreurt ook de val van een driehonderd jaar oude
es en vooral van de beuk die genoemd is naar een van de beroemdste Keulenaars,
Albertus Magnus, de grote theoloog en filosoof (†1280).
Eind november en nog meer in december komen ijs en sneeuw het land binnen en
weten twaalf à dertien weken lang niet van wijken. De Rijn ligt dichtgevroren en
in Keulen, waar men de storm al bijna is vergeten, houdt men markt op de Rijn.
Dat is sinds 1364 niet meer mogelijk geweest. De winter legt alle verkeer te water
en te land plat.
In de Alpen ligt het gehele Bodenmeer (ook de grote Obersee) dichtgevroren, wat
gemiddeld maar eens per eeuw gebeurt. Dat veel wijnstokken en tuinbouwgewassen het loodje leggen, betekent een enorme economische schade. Tot overmaat van
ramp houdt de zomer van 1435 niet over. In Dijon begint de wijnoogst op 15 september, juliaanse kalender, wat aan de late kant is. En was de winter van 1435 nu maar
een eenling, maar het is de vierde veel te koude winter op een rij. Oudjes kunnen
nog vertellen over de extreme winter van 1408, die werd gevolgd door catastrofale ijsgang en overstromingen. Maar de winter van 1409 was gelukkig zacht. Wel
kwam een groot deel van het rivierengebied blank te staan.
Daarna volgen nog enkele stormvloeden en een flink aantal rivieroverstromingen
en tot overmaat van ramp beleeft men nu vier zware winters in successie, wat niemand, hoe oud ook, zich kan herinneren.
Om te voorkomen dat de gegevens over het weer gaan ‘zweven’, schets ik kort
het historische decor. De Lage Landen bestaan uit hertogdommen, graafschappen, enzovoort, die vrijwel zelfstandig zijn, maar die formeel gehoorzaamheid
verschuldigd zijn aan de keizer of (bewester Schelde) aan de Franse koning. Een
belangrijke vorst in deze tijd is hertog Philips iii de Goede van Bourgondië (†1467).
Philips is een knap bestuurder die zijn in vloed in de Lage Landen door koop en
erving gestaag weet uit te breiden. In 1433 weet hij gravin Jacoba van Beieren
Holland, Zeeland en Henegouwen afhandig te maken. Gelre en Friesland weten
voorlopig zelfstandig te blijven. Van historische betekenis is de eerste samenkomst
van de Staten-Generaal in 1464 te Brugge. Om al deze redenen mag men Philips
van Bourgondië beschouwen als de grondlegger van de Belgische en Nederlandse
staat. De koningstitel die enige tijd voor hem klaarligt, gaat hem voorbij. In de
16de eeuw worden alle gewesten in de Lage Landen verenigd onder de Habsburgse
vorsten Karel v en Philips ii.
Vanaf 1417 worden de winters kouder en van 1432 tot 1438 is er nog maar één nor102

De maand januari gezien door de ogen van Simon Bening

maal, twee zijn er streng, twee erg streng (1432 en 1437), één (1435) extreem streng.
In 1443 is de winter alweer bar en boos.
Wat de zomers betreft: na de toppers van 1393 en 1400 volgen er twee gematigde
decennia. Dan treedt herstel op en volgen er weer enkele (extreem) warme zomers:
1420, 1422, 1424 en 1434. Vaak gaat de hitte gepaard met droogte. In 1436 is de
zomer extreem koel. De kustbewoners krijgen na de Lijsbettenvloeden van 1421 en
1424 wat rust tot aan de ‘Quaede Palmvloet’ van 10 april 1446. (Zie kaart.)
Als de dood ooit triomfen viert, dan is het wel in de 14de en 15de eeuw. Kou, gebrek, honger en watersnoden kosten vele duizenden mensen het leven.

1491
Een zeldzaam bar en boos jaar!
De meeste mensen (afgezien van de bewoners van Breda en Naarden, waar grote
branden hebben gewoed) kijken in 1490 tevreden terug op de warme zomer en de
mooie herfst. De winter zal wel meevallen, verwacht men, dat is immers al negen
jaar niet anders. Maar meteen na Allerheiligen, 1 november, begint het te winteren
en na de Kerst valt er heel wat sneeuw. En dan volgt extreme kou. De wegen worden onbegaanbaar en iedereen is aan huis gekluisterd. Men is wel wolven gewend
en echt gevaarlijk zijn ze meestal niet, maar nu zijn ze uitgehongerd en bedreigen
ze de bewoners van boerderijen en dorpen. Veel mensen vriezen dood en nog veel
meer dieren, zodat men overal wild en vogels dood ziet liggen.
Alle rivieren en meren, ook de Zuiderzee en de Rijn en zelfs de Lagune van Venetië,
vriezen dicht. De Friese edelman en vrijheidsstrijder Ygo Galama ziet rond Sint-Agnes, 21 januari, kans om met een groep metgezellen vanuit Hoorn over het ijs naar
zijn vaderland terug te keren en Bolsward te bereiken.
Dankzij de lage waterstand kon men in de herfst van 1490 bij Keulen droogvoets
door de Rijn gaan en zag men zelfs de resten van de Romeinse brug. Eind januari
kan men opnieuw de Rijn oversteken, nu over het ijs! Intussen is het water geducht
aan het wassen. Op 28 januari begint het weer om te slaan en op zondag de 30ste
wordt het onstuimig en gaat het sterk dooien. Iedereen kijkt met angst en beven
naar de Rijn en weldra is de hele stad in rep en roer. De dikke sneeuw in de bergen
smelt snel weg, de ijsmassa’s komen in beweging en in Keulen moet men in allerijl
de waterpoorten aan de Rijn sluiten.
Een water- en ijsramp van ongekende omvang barst los; ook langs de zijrivieren
is het een heksenketel. Bruggen en watermolens worden vernield, houten schepen
worden gekraakt en in tal van steden lopen lage straten onder. De schade is enorm.
In de IJssel worden de schipbruggen van Zutphen, Deventer en Kampen vernield,
wat een ernstige verstoring van de verbindingen betekent.
Een zekere Johann Kerkhörde in Dortmund (niet het bekende gelijknamige raadslid) zegt hierover in een rijmkroniek:
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Bij hoogwater en ijsgang is de schade in een middeleeuwse stad groot

Lippe, Emscher, Rhîn [Rijn], und Rhûr [Ruhr]
Stif gevroren wû [als] ein mûr;
[…]
Sunt Paul [25 januari] die entband
Des wird manche brügge geschant.
Campen, Deventer, Sütphen [Zutphen] leden nôd
An und wellen [welle=rivieroever waar schepen liggen] van ises vlôd [ijsgang]
[..]

Van de grote sluis bij Hulsbergen blijft slechts wrakhout over, ook komen mensen
om het leven. Ooggetuigen vertellen dat ze bomen (eiken, beuken, linden, dennen)
voorbij zien drijven. Soms zijn die gespleten door de kou. Ook dat op de akkers en
weiden langs het water zand en grind achterblijven, zijn waarschuwende signalen
van ontbossing en bodemerosie in de midden- en bovenloop. Maar zo erg als in
1342 is het nu niet. Het blijkt wel dat het met de rivieren slecht gesteld is. Nu eens
staan ze vrijwel droog en kan men erdoorheen waden en rijden. Op een ander moment worden ze extreem hoog.
Al in de 12de eeuw hebben er in het stroomgebied van de Rijn en de Maas zulke
omvangrijke ontginningen plaatsgehad, dat het regiem van deze rivieren er merkbaar
door wordt beïnvloed. Vanaf het midden van die eeuw treden steeds vaker extreem
hoge of lage waterstanden op. De groeiende bevolking tussen Rijn/Lek en Maas gaat
zich beschermen door kaden van klei en mest, ze zijn een meter hoog. Hiermee begint
een lange ontwikkeling. De eerste rivierdijken zijn een meter of drie hoog. Zeven eeuwen later halen ze de zeven meter. Dan rijst de vraag: nóg hoger, waar is het eind!
Zonder ontbossing en bodemerosie zouden de overstromingen in Parijs in december 1296 en in vele andere jaren niet zulke dramatische vormen hebben aangenomen. In de 14de en 15de worden de gevolgen nog veel ernstiger.
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Zomer op het land

Een dominicaner monnik te Colmar in de Elzas slaat de spijker op de kop als hij kort
voor 1300 schrijft, dat er vroeger in de Elzas veel wouden waren en dat de stortbeken en rivieren toen nog niet zo groot waren als in zijn tijd, doordat de wortels van
de bomen het water van de sneeuw en de regen langer in de bergen vasthielden.
Aan ontbossing is evenwel niet te ontkomen, de hele middeleeuwse samenleving
is gebaseerd op hout. Men moet nu eenmaal huizen, bruggen, schepen, wagens en
molens bouwen en voor bier en wijn zijn vaten nodig; ook veel gereedschappen zijn
van hout. Voor een huis van gemiddelde grootte moet men twaalf eiken kappen.
Van levensbelang is hout als energiebron, als brandstof. Bij de huizen ligt altijd een
voorraad hout, ook in de zomer, er moet tenslotte worden gekookt. Ware houtverslinders zijn de smeden, bakkers, bierbrouwers, zoutzieders en kaarsenmakers.
Hier komt bij dat de winters na 1430 strenger worden. In de Lage Landen stookt
men naast hout ook turf. Een stad of dorp zonder een doordringende geur van
brandend hout is ondenkbaar. ’s Winters en ’s zomers!
Vanaf de vroege middeleeuwen is men ook wel bekend met steenkool en bruinkool als brandstof, bijvoorbeeld in Engeland en in het zuiden van de Nederlanden.
Maar die worden om de vervuiling hoofdzakelijk verstookt door arme mensen. De
winning en verwerking van ertsen in Engeland en Midden-Europa geven eveneens
aanleiding tot houtkap. Ook het weiden van dieren veroorzaakt veel schade aan de
kostbare bossen.
Is de monnik in Colmar die wij al noemden, een roepende in de woestijn?
De stadsbesturen beginnen beschermende maatregelen af te kondigen. Het weiden
van varkens die eikels eten en van geiten die bomen kaalvreten, wordt aan banden
gelegd. Kolenbranders, die houtskool fabriceren, mogen zich niet meer dicht bij de
steden vestigen. Ook wordt aan herbebossing gedaan. Er ontwikkelt zich een uitgebreide handel in zaden; het Zuid-Duitse Nürnberg is een van de grootste Europese
centra voor zadenhandel. Reeds uit de zogenaamde Sachsenspiegel, een boek met
rechtsregels uit het begin van de 13de eeuw, blijkt dat er al die tijd tal van beschermende maatregelen worden genomen.
Hoe meer men rond de steden rooit en kapt, des te verder men het zware hout moet
vervoeren. Wie aan de grote rivieren staat, ziet tal van houtvlotten voorbijkomen.
Over de Rijn vervoert men het hout wel als een schip dat op het eind van reis wordt
gesloopt. Waar watertransport ontoereikend is, moet men het hout over de weg
vervoeren, wat kostenverhogend werkt. Het gevolg is dat men in bepaalde streken
in de loop van de 14de eeuw al kan spreken van een energiecrisis. Het belangrijkste
bosgebied van de Lage Landen bevindt zich in de Ardennen, die bovendien niet al te
ver weg liggen. Petrarca, die er heeft gereisd, noemt de Ardennen een zee van hout.
Maastricht ontwikkelt zich tot een belangrijk centrum voor de houthandel.
Kort na de ramp van eind januari 1491 komt de winter nog eens terug. Tot overmaat van ramp is de zomer slecht. Men krijgt het koren niet eens droog binnen;
armoede en gebrek nemen ontstellende vormen aan. Zelfs emigreren er mensen.
Ook de winter van 1492 is veel te koud. De zomer van 1492 is warm en droog met
grote branden in onder meer Oldenzaal, Lochem, Leeuwarden en Antwerpen.
In het slotkwart van de 15de eeuw heeft men aan grillig weer, branden en watersnoden geen gebrek, maar die moeten wij hier laten rusten.
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