In een particuliere brief uit Zaandam, d.d. 8 Februarij jl. leest
men:
“Het verwondert mij dezer dagen niets in de couranten gevonden
te hebben over den toestand van het eiland Horn, gelegen in het
IJ, tusschen deze gemeente en Sloterdijk; - intéressant is het te
zien welk eene schade aldaar het ijs, bij den eersten dooi in de
vorige maand, heeft aangericht. Wij bezochten het eenige dagen
geleden daarna; - de dijken zijn op vele plaatsen bezweken, en
het eiland stond bijna geheel onder water; - het woonhuis en de
geheele inboedel van den eenige bewoner, de heer Beukman met
zijn gezin, is, behalve eene koepelkamer, geheel vernield door de
opeenschuiving van het ijs; nog waren er barricades van
ijsschotsen van 0 à 12 voeten hoogte aanwezig, die de vernieling
hadden bewerkt; van 130 stuks vee zijn er gelukkig maar
2 kalveren verongelukt; de wintervoorraad hooi is echter
grootendeels verloren, menschenlevens zijn er Gode zij dank niet
te betreuren, maar hartverscheurend is het verhaal van den heer
B., hoe hij met zijn gezin van 12 personen, in den nacht van 6 op
7 Januarij, door een raam op het ijs is gevlugt, zonder zelfs in de
gelegenheid te zijn, kleeding of dekking te redden;
die familie heeft daar van ’s nachts 2 ure tot den volgende
middag 4 ure op het ijs doorgebracht en is eindelijk met eene
boot (eene boeijer en nog eene schuit waren reeds onbruikbaar
geworden tusschen het ijs) dan eens varende dan weder de boot
over de ijsschotsen schuivende, behouden te Sloterdijk
aangekomen. Bewonderenswaardig is de moed door den heer
Beukman aan de dag gelegd bij dezen gevaarlijken overtogt; met
een 5 jarig kind op den arm, heeft hij eene twintigjarige dochter,
die door het ijs was gezakt, gered, juist op het oogenblik dat
twee ijsschollen haar als het ware bijna hadden verpletterd.”

