Droogte, aardbevingen en watersnood. De omgang
met natuurverschijnselen, 1400-1800
Lottejensen

'Wiens hart krimpt niet van weemoed als hij leest, dat een 2oon, die zijnen
vader, 2ijne moeder en 2es breeders en zusters had zien verdrinken, 19 uren

op een klein hoopje hooi, op den bulk en met de handen en voeten in het
water Uggende, op de onstuimige golven werd rondgevoerd, terwijl twee
echtgenooten, na het verliezen van moeder en zuster, gedurende 48 uren op

een dergelijk vlot aandezelve waren overgegeven?' Dit dramadsche tafereel
is te vindenin de Beschrijvingvan OverijsselswatersnoodinFebruary 1825.l Op 4

Studeren

la Carte:

en 5 febmari1825raasdeer eenzwarestorm over Nederlandmetrampzalige

gevolgen: hele gebieden rond de Zuider2ee werden oversttoomd. Vooral
Friesland werd zwaar getroffen. In het hele land kwamen in totaal 380

Bjj ons leer je de ereld kennen

mensen om het leven en er verdronken 16.700 runderen.2

Wilt u uw kennisverbreden op universitair niveau, maarwilt u niet meteen een hele
studie volgen? Dan biedt Studeren a la carte u de ideale mogelijkheid!
De Faculteitder Geesteswetenschappenis uniekin haarrijkdom op hetgebiedvan
(kunst)geschiedenis,regiostudiesen taal-en letterkunde. Haarexpertiseen aanbodbeslaanniet
alleen Europa maarvrijwel de helewereld. U als a la carte-cursist, kunttot deverbeeldingsprekende
kennis opdoen, die uw kijk op de wereld aanzienlijk kan verbreden.

Studerena la carte biedt u de mogelijkheidom cursussente volgenop een ofmeerderevan de
volgendegebieden:
.

Communicatie en educatie

.

Cultuurengeschiedenis

.

Gedrag en maatschappij

.

Muziek, beeldendekunsten vormgeving

.

Religie en filosofie

.

Taalkunde

Mogelijkheden genoeg: u heeft de keuze uit ruim 200 cursussen.

Afbeeldiag1. AbrahamVinkeles,Doorbraakvan deKampwdijk,1825,Rijksmuseum
Amsterdam.

Vooropleidingis nietvereist, maarkennisop VWO-niveauen een goedeleesvaardigheidin het Engels
zijn wenselijk.

Voormeer informatieover deaanmeldprocedure,roosters, kosten en betaling,zie:

1 J.ter Pelkwijk, BeschrijvingvanOverijssels watersnood, inFebruarij 1825 (Zwolle 1826)v.
2 F.D.Zeiler,Tei-Pelkwijkenhet"Vaderlandschgevoel'"in:J.terPelkwijk,Overyssels
watersnood. Eenberuitgavevan betverslagvan deramp van 1825 (Kampen 2002), xi.

www. universiteitleiden. nl/onderwijs/overig-onderwijs/contract-en-aanschuifonderwijs/studeren-a-la-carte
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ii_Turi van,

BeschriJvm& va» Overgsels watersnood,

in

Februanj 1825

was

Jan

terPelkwijk, diealsonderwijzer inZwoUeenM vandeGedeputee-rde"Steten
^an Overijssel, deramp vannabij hadmeegemaakt. Hij gafeen'mmutieuze
; vanhetverloop vandegebeurtenisseninzijngewest:perstad
e^d^s. ot?dehiiop a, anwelkegevarendemensenwarenUootgesteld. Het

ene^tafereel

nog hartverscheurender dan het andere:
ogen verdrinken. Maar er waren
de hmsgezmnendie 'door eene
wonderbare schikking
hun leven behielden en het bezoek
van de
was

dieAarcnvoor eigen

velenG zacen hun

ookUch^untJ^rz oaIs

derVo'orzienighe^
OranTe~a2il h7t
kroonprins
van

rampgebied.3

:^Derampvan 1825pastemeenreeksvangroteoverstromingen diehet

1 m de^voorbijeeeuwenhadgetroffen. TerPelkwijkhermnerdTdeTezers

aandeMerhem§envloed van 1570'de stormvloed van 16867de~Kersvloed
van 1717ende '§educhte' oversttommgen van 1775 en 1776. 4-Die"Uist*kan
gemakkelijk worden uitgebreid met honderden andere overstromin^n;de
bewoners
de Nederlandse
het rivierengeble d"e^oerm
kustprovincies
van

^aakjiat

en

2e-m__een,

kwetsbare

delta leefden-De

canon-dirh istoncu7jan

samenstelde over extreem weerin Nederiand spreekt boekdelenj
Deze begint in 1421 met de Sint-Elisabethvloed en eindigtmet~de"ko, Ide.

^ittewintervan2010.Wie^aldiestonnenenwatersnodenbijelkaarziet,zou
: het geen dagrustig weer was in Nederiand/

Overstromingen komen ook niimschoots aan bod in dit

?lemanummer over natuurverschijnselen. Daarnaast wordt stifgestaan blJ
,

ten, aardbevingen en orkanen. De centrale vraae luidt hoc

bewoners van (de) Nederland(en) en de kolonien metTdlt'soo^tTxtreme
waren

volgens

omgmgen, die schade en doden tot gevolg hadden. Wat

hen de oorzaken

van

natuurrampen?" Hoe0 verliepen"de

infonnatievoorzienmg enhulpverlening? Enwatdeden ze'om toek?mstie

catasttof"tevermiiden?GeografischgeziendekkendebijdrageneenbreS

tettein: de focus ligt op Nederiand, maar tot 1579 hoordenode-2uideliike

daar ook bij, en vanaf de zevendende eeuw de koloiu^

t^iserbinnenditnummer aandachtvoorrampendiezichelde7s-in

soms leidde tot hefdge debatten over de oorzaak ervan: ging de hand van
God hierachter schuil, wilde Hi) een spedfieke groep in de samenleving
straffen, ofwas er een natuurlijke oorzaak aante wijzen?
Rampenonderzoek

Ditthemanummer pastinhetonderzoeksterrein vande disasterstudies.Bmnen
dit multidisciplinaire veld warden rampen vanuit aUerlei perspectieven
bestudeerd: economisch, geofysisch, sociaal, psychologisch, cultured
enzovoort. Gewoonlijk maken wetenschappers daarbij een onderscheid

tussenrampendiezichinkorterijdenvaakonverwachtsvolttekken, de'rapid-

onset disasters'en derampen die zich over eenlangere tennijn uitstrekken, de
'slow-onset disasters'. 6 Denk bij de eerste categorie aan vulkaanuitbarstingen,

aardbevingen, overstromingen entsunami's enbij detweede aandroogten en

epidemieen. Daarbij dientechter tewarden opgemerkt datde scheidslijnen
flui'de kunnen zijn: een overstroming kan op de lange termijn bijvoorbeeld
tot hongersnood of ziektes leiden. Bovendien is een aardbeving een proces

vanlangdurigeverschuivingenvandeaardkorst. Somszijndiealvijfhonderd
jaargaande,voordat hettoteen reacrie aandeoppervlakte komt, zoalsbij de
aardbeving in Pern in 1970.7

Daarnaast wordt erverschil gemaakt tussen natuurrampen ('natural of

'nature-induced disasters') en door de mens veroorzaakte catastrofes (^man-made
disasters^. Bij het eerste valt te denken aan overstromingen en aardbevmgen,

bij hettweedeaanoorlogen ofnatuurrampen alsgevolgvaneenlekkende

olletanker. Opnieuw geldt dat we de grenzen tussen beide soorten rampen
niet moeten verabsoluteren, want die zijn lang niet altijd scherp te trekken.

Denk bijvoorbeeld aan de huidige klimaatcrisis, waarbij C02-uitstoot als
primaire oof2aakwordtbeschouwd vandeopwarming vandeaarde,metalle
gevolgen vandien(branden, zeespiegelstijging metoversttomingen totgevolg,
heftigereweersveranderingen).

i, zoalsdeaardbevingvanNapelsin 153SenBernin 1584.

Viademediah-eeghetNederlandsepubliekditsoortnieuws"ooTmee^wat

6 Christian Pfister, 'Learning from nature-induced disasters: theoredcal
considerations and case studies-from Western Europe' in: Christoph Mauch en

3 Ter Pelkwijk, 'Qeschrijving, 189.
4 Ter Pelkwijk, Beschrijving, 196-197.

ChrisdanPfister,Casestudiestowardsa globalenvironmentalhistory.Lenham2009, 18.

5JanwimBuisman,£^/^w^r/Eg«canonvanweergahsy
wen,
winters <&'-ynderende comers,
bagelv'y ho^en, stormen e^watersnoden (Franeker 2011).
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7 Anthony OUver-Smith, 'Peru's five hundred year earthquake: vulnerability in
historical context In: A. Varley (ed), Disasters. Development andEnvironment (London
1994),31-38.
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De laatste vijfden jaar is ook sprake van een groeiende belangstelling
voor rampenstudiesvanuit eenhistorischeinvalshoek:hoegmgmenvroeger
om met rampen, en kunnen we daar wellicht ook lets van leren?8 Een

handzaam overzicht van dit onderzoeksveld biedt Disasters andWstory. The
Vulnerability and'Resilience offast Societies (2020). 9 In dit handboek brengt een
groep historiciin kaartwelke sociaal-economischegevolgen rampen hadden
en hoe samenlevingen daarop anticipeerdenen reageerden. Ze gebruiken de
geschiedenis als een 'laboratorium', waaruit bepaalde patronen opdoemen.
Centrale concepten daarbij zijn vulnerability (kwetsbaarheid) en resilience
(weerbaarheid ofveerkracht). Door economische en demografische gegevens
door de eeuwen heen vast te leggen in een database, kanwarden onderzocht
welk type samenleviagveerkrachtigwasin tijden van rampspoed.
De auteurs merken daarbij terecht op dat we behoedzaamom moeten gaan
met concepten als vulnerability en resilience. Sommige samenlevingen
toonden zich in economisch opzicht weliswaar veerkrachriger dan andere,
maar datgold niet voor kwetsbare groepen en individuen. 10Een samenleving
mag zich als geheel dan relatief snel kunnen hersteUen,voor slachtoffers en
nabestaanden kunnen ttaumadsche ervaringen diep ingrijpen. Door
veerkracht te veel als het nastrevenswaardige,posirieve doel te beschrijven,
bestaat het risico dat te gemakkelijk aan de jarenlange doorwerking van
rampen voorbij wordt gegaan, 2owel op individueel als op collectiefniveau. 11

Een belangrijke kanttekening is dat vulnerability en resilience in het

bovengenoemdhandboekvanuiteeneconomischevisiewardenbeschouwd,

terwijfer vele andere invalshoekea mogelijk 2ijn. De laatste Jaren is

bijvoorbeeldvastkomente staandatookculturele aspecteneenbelangrijke

rol spelen indeomgang metnatuunrerschijnselen en-rampen Daarbij moet

bedacht warden dat 'cultuur' ookweer vele verschillende invullingen kent. Ik

noem er hier drie (diein iederwiUekeurigwoordenboek in aUerleivarianten

temgtevindenzijn):hetgeheelaangewoontes enprakdschegebruikendat
kenmerkend is voor een bepaald volk, religieuze denkbeelden m een

samenleving en de normen en waarden die daaruit voortvloeien en

kunstuitingen in de breedste zin van het woord (literatuur, muziek,
schUderkunst, architectuuren2ovoort).

Om met de eerste subbetekenis van praktische gebruiken en

gewoontes te beginnen: de historicus Gregg Bankoff heeft in zijn studie

"Cultures ofDisaster (2003) laten zien datveerkracht sterk afhankeli]k is van
culturele"gewoontes entradities. " ZohebbendebewonersvandeFilipijnen
eeneigen 'rampcultuur' ontwikkeld die erop gericht isteleren leven met de
permanente dreiging van natuurrampen: oversttomingen, aardbevingen en
orkanen komen daar zo vaak voor, dat ze hun samenleving en praktische

handelswijzendaarophebbenafgestemd.DemmeuhistoricaPetravanDam
heeft betoogd dat Nederlanders daarentegen in een 'risicocultuur' leven,
omdat zich daarminder vaakextreme natuurfenomenen voordoen. Zeleggen

de focus vooral op het minimaliseren van materiele schade bij eventuele
8 Zie GerritJasperSchenk,'HistoricaldisasterResearch. Stateof research, concepts,
methodsandcasestudies'.HistoricalSoctalResearch32:.3 (2007), 9-31. Overde opmars
van historical disasters studiesmet betrekking tot de Nederlandse geschiedenis, zie: Lotte
Jensen, 'De opmars van disaster studies. Nieuwe perspecrieven in het
rampenonderzoek'in: LotteJensen(red.). Crisisencatastrofe.Deomgangmetrampenin de
lange negentiende eeuw. Themanummer De Modems Tgd 4 3/4 (2020) 147-164. Dit
themanummeris ookals zelfstandigeboekpublicadeverschenen:Lottejensen (red.),
Crisis en catastrofe. De Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw
(Amsterdam 2021).

9 Bas van Bavel e.a., Disasters andHistory. The Vulnerability and'Resilience ofPast Societies
(Cambridge2020).
10VanBavel e.a.. DisastersandHistory, 37.
n Claude Gilbert, 'Studying disaster: a review of the main conceptual tools' in:
InternationalJournalofM.OSSEmergencies andDisasters 13:3 (1995) 231-240;Tim Soens,
'Resiliencein historicaldisasterstudies:pitfalls andopportunities'in:JVtartinEndress,
Lukas Clemens, Benjamin Rampp cds., Strategies, dispositions and resources of social
resilience:a dialoguebetweenmedievalstudiesandsociolog (Wiesbaden2020) 253-274.
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oversttomingen, bijvoorbeeld door woningen en kerken op verhogingen te
bouwen.13

De begrippen 'rampcultuur' en 'risicocultuur' krijgen bij Bankoffen
Van Dam een overwegend praktische invuUing: ze verwijzen naar de

sttategischegewoontesentradiriesdiemensenontwikkeleninreactieopde

natuirclijke omstandigheden waarinzeleven. 'Cultuur' kanechter ookandere
connotades hebben. Zo kanhet begrip verwijzen naarreligieuze opvattingen

diebepalend zijnvoor hethandelen en denken van mensen Al eeuwenlang
spelen godsdiensrige rituelen en denkbeelden een rol in de omgang met
natuurverschijnselen. Omschokkendegebeurtenissen, 2oalsaardbevingenof

overstromingen, teverklarenverwezenmensenmeestalnaarGodsinvloed-

Eenzeventiende-eeuwse Haarlemse predikant schreefbijvoorbeeld dat God

12Gregg Bankoff, Cultures of disasters. Sodety andnatural hazard in the 'Philippines
(London/New York 2003).

13PettavanDam, Deamfibische cultuur. Eenvisieopwatersnoodrampen (Amsterdam 2010).
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demensenindeNederlandseRepubliekvooralstraftemetoverstromineen.

in-'dese"leege^ter3ge'

bronnen baseren. Zelaatopbasisvanzeventiende-eeuwse gedmkte regionale
kronieken zien dat overstromingen niet als abmpte interrupdes van het

vroegmodeme Europa en kent vele varianten: '~Soms""werdai
het einde der'djden, 'andeTe
LTU lverslhljnselen §e2ien. als de voorbode

uit°eerdere dijkdoorbraken. Veerkracht betekende: aanpassingen doen om

Tom,dialdit ^lement
4

het

meest

voomdi§was.

providentiele vorm van denken was wijdverbreid in het
van

ze opgevat als een waarschuwing dat de zondige mens air

moestbeteren. 15

Over dejuiste interpretatie van ontwrichtende natuurverschiinselen
ontspo.nnen.zich somsde heftigste debatten-De aardbevingvanuSon
van.. 1755 is een treffend voorbeeld: er volgden taUo^e'":geTsteUike:

naschokken'waarindeoor2ake"vanderampterdlscussie^tonde^DatTas

vooral te danken

aan

het werk

van

de

wijsgeer Voltaife, ~'di^'m"1759L

mternati^iale bestseller
CandideouI'optimismepubliceerde.Daarin~sp
de

reli0eu2e betekenis
Lopln lljkwer
20udenwe
het. bestaan
Iaarom
dood

van

van een

en

verderfzaaidePHad dit aUes

lo u.te^na^rliike.

oor2aken

aan.

verwoestende'gAe7f
accepte'rerd ie^el
hogere bed'oeUn7ofl k^nt 'e'r

de2e

te^

God moeten

wel

de2e

Jr

een

catastr°fe°ten

^ondsiyMTziJn

blikgafhijeen stevige impuls aandegodsdieonstige"e^ wiJsgefl;
debatten van 2i)n riJd-, Het"providentiele deSen~bleef&desalrie^Z

it, zoals ook blijkt uit de Nederiandse reacdes-op"de'7amD.^

Religieu2erituelen' 20alshetorganiserenvann^on^b^d^b^en
^ooknoglangetijdgemeengoed naontwrichtendenatuunTeSchiinselen^
overstromingen ofmislukte oogsten. "

dat
^Daln
altematieve verMaringenweg.
hebben
eemtmet

er

-,---,

gelijktijdigook ^tijd niet-reUgieuze

en

gecirculeerdT De~histoacau RainSrd^Ess^
wijst crop datwewellicht eenvertekend beeldhebbenvande".

omgangmet rampen, omdatwe datoverwegend op theologisch gekleurde

Sb Zoudeflhole n;^^^ ^^^^, D./^ ^^ oudtbeden der
S^T: °^1mer,Ywbaelvandeambrenende. O^^'^B^''^Z^Z
7.enhoogenVloetvanden26.January.1682.Haeriem1682. *3.

^Lbli^^eld. Monica-TuneiaMd
F^-Mauels]^n:''Disastcrs andPreTI°d! md

^. Sr^T2

c»mp»^»p-w:^^

puc

Lae_Jan. wim Buisman>. Tusse» "ro^heidenVerlichting. Een cultuurhtstomch en -

so^o£}\^°^arenkele

a5pecten vatt de

verKchttn&i»^rl'^^^0), dll-

Lovcr_rituelenen bededagenna rampen, zieAdriaanDuiveman, 'Prayinefor (the-)
^mm, UUT.. Dmste^_Rrt ual. and so^~^^g^^-cd ^^
:', Cultural andSocialHistory 16:5 (2019) 543-560.
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dagelijkse bestaanwerdenbeschreven, maardaterlessenwerden getrokken

toekomstige calamiteiten te voorkomen. i8De historicus Adam Sundberg
heeft latenzien dat er naast providentiele verklaringen ook mimte was voor

'insdtutional responses' en 'technocratical solutions' Hi) beschrijft onder

meerhoenadeKerstvloed van 1717met manenmachtaaneenverbetering

van het dijkenbestel werd gewerkt enhoe dankzij wetenschappelijke kennis
entechnologische voomitgang eeneindekwam aandepaalwormplagen. i9

Al deze natuurverschijnselen en rampen vonden ook hunwegnaar de

media. Dat brengt me op de derde invulling van 'cultuur', na-meUjk de
kunstuitingen die"naar aanleiding van natuurverschijnselen door de eeuwen

heenzip gemaakt. Denkbijvoorbeeld aanschilderijen,liederen, gedichten,
prenten, toneelstukken, romans enbeeldende kunst. In eenartUseluit 2018

geriteld'ArtandtheMediadzadonofDisasterExperiences',onderscheidtde

historicus GerritJasperSchenkvier funcries diekunstobjecten vemillen in
deverwerking van rampspoed. zoTen eerste hadden ze een commumcatieve

funcde:zeverspreiddenhetnieuwsoverbrederegroepenvandesamenleving.
Zekerindevroegmoderne samenleving, toealangnietiedereenkonlezenen
schrijven, vormde bijvoorbeeld hetlied eenbelangrijk medium om mensen
temformeren. 21 Ten tweede zijn culturele uiringen van belang voor de

cognitieve verwerking: 20 reiken aUerlei morele, religieuze en historische
kaders aan waarmee rampen geinterpreteerd kunnen worden. Dergeli]ke

media weerspiegelden niet aUeen de ideeen die in een samenleving
circuleerden, maar gaven er ook richting aan door expliciet te benoemen
welke lessenhet publiekuit rampen diendete trekken. Ten derdeis er een
18 Raingard Esser, 'Ofter gheen water op en hadde gheweest". Narratives of

Resilience ontheDutch CoastintheSeventeenth Century', DutchCrossingAO: 2 (2016)
97-107.
i"

Adam

Swidberg, Floods, Worms,

and Cattle

Plague.

Nature-lndM

edDisastersattheClosmg

oftheDutchGoldenAge, 1672-1764 (Dissertation, University ofKansas,2015)94-156

2"Gerrit Jasper Schenk, 'Images ofDisaster: Alt andthe Medializadon of^Disaster

Experiences'' in: Kondo Keruchi e.a. cds. Catastrophe andthepowerofart. Catalogue
Mori Art Museum fTokyo 2018) 145-149.

2i"Zie-hiervoor:Lottejensen, 'DisasterupondisasterinflictedontheDutch.Singing
about"natural disasters in'the Netherlands, 1600-1900',BMGN-I^a. Countries
HistoricalReview\^:2 (2019) 45-70.
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universiteit
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Deomgangmetrampenm Nederlandendekolonien
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^^^ii2SSS=^^
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^'^iEEEH?
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"-"allee:^^X^!
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toename^a^Ss Trdeoonk.
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speeldeareligieuzerituelenechterookeenrol:omdementaleveerkracht

hooe te houden werd gezamenlijk gebeden.

_ . ,. .

^Sande7ten Caa^bestudeert"de 'rampcultuur', zoals^die in de ^

helftvan"deachttiendeeeuwin deCaribenontstond. Debewoners^hadden
^aakte'makenmet stormen endroogten, wattot spannmgen konleiden^'

St bespfeekt~de houding de Nededanders aa_heftige orkanen bij:
SmT-Maalrten"enSmt-Eustadus in 1772 en 1780. Beide keren smeekten de
bewoneis'bi, de Compagnie en de commandeurs om hulp,nuitmaarj^
de W1C
van

^in leek geen

ledende'N^derlandersu

na

sprake.

orkanen

Door het

gebrek aan hulp ya

veelvuldig

een

beroep op de^diensten (

F^nsen^ Britten en Spanjaarden aan de naburige eilanden verleenden.

maakten' deNederlanders daar veeleer deel van een internationale dan een
nauonale rampengemeenschap. , .

i , :.

-DereUgieuze omgang met rampen komt tef sprakein debijdrage van
Marieke van" Egeraat. " Zi] onderzoekt de Nederlandse omgang met
a'Mdbevingen m de zesdende eeuw aan de hand van twee typen bronnen:

enkronieken.Aardbevingenwarenweliswaareen
^onderlijk verschljnsd, maarbuitenlandse bevingenwerdensomstotm^
Nededandengevoeld.Bovendienkregendebewonersviade .
ooTmeTwelkTaardbevingen inhetbuitenlandhaddenpkatsgevonden.
^ Van
ofwel reugleuze
anatuurlijke
meestal
dat
"betoogt
boye
7e&rkla"ring~hanteerden. Pamfletdsten grepende_gebeurtenissen^ak aanom
auteurs

een

^llgi^Pmeningsverschmen uit te vechten. Natuurlijke^efklarmge^
di^
al
als

teSn gen'op'Sistoteles

waren in

de minderheid

en

ze

geopperd

werden, danwashetmeestal om daarafstandvantenemen. ^ ^

'Lotte Jensen kijkt ten slotte naar de culturele verbeelding^ van

>mdetweedehelftvandeachtdendeeeuw.^Erbestondeen

blo7endetta&ditie-van 'watersnoodUteratuur', dietot doelhadintewerken op
het semoed van de lezers. Auteurs, soms zelf ooggetuige van een ramp,

^n"op''diemamer aansporentotreligieusbesefensolidariteit.^ Retorische
mlddelenren~overdrijvingwaren daarbi)'hulpmiddden. Dat maakt dit soort
gdegenheidsgedichten weliswaar minder geschikt alshistorische bron, m^r
^rteUen'cm'sdes'temeer overdemanierenwaaroprampeninhetverleden
^erden'v'erwerkt. 'Tegelijkerdjd doen zeons beseffendat het ookin de ,
meeTneutTaaFbeschouwde gedenkboeken en kronieken wemelde vm^

sdJlfiguren7~Zowel poerische rampverskgen alsJedenkboeken
daarmee'eendoortaalgestileerdvensteropdewerkeUjkheid.

zie

15

Lottejensen

Dichtendeverslaggevers:watersnoodliteratuurinde

Tezamen geven deze bijdragen inacht in de manier waarop mensen
woe^r. mej_extreme natuurverschijnselen omgingen. Natuurlijku er veel

achttiende eeuw

de^eeuwen been, maar vemssender is misscUen wel hoe

Loffejensefj

grootde continuiteitenzijn: sommige culturele prakdjkenlevenvoort tot".

Ldag.vanvandaagWe
enhebbendiepeSPOrengetrokkeninonze.

natuurfenomenen.

warden

nog steeds

^

getroffen"door"re iSende

o^erstfommgen ofperiodesvangrote droogte, enwehebbennogsteed7de
gemoed in de"vorm"van&reii Su^
om^ uiting te^geven
?tuelen.. ofcuitureleverbeeldingen-Ik sluit daarom afmetdekatste7tt^euuilt
behoefte

aan ons

hetgedicht'Nattigheid'vanEsterNaomiPerquin^dat'oveFdTIanedu^
te van de zomer van 2018 gaat:

Deslootspuugtgaargekookteeendenuit.Onzichtbaarlevenstinkten
de boeren op, s7o uwen"
^!kelt, (!e kTt En vannacht
aan

staan

langs akkers houden dezonsopkomst tegen- bidden

tegende stadstieken in. Grote weerman, aardedie
ons kostbaar is,geefons heden regen. 23

WatdriftgevoeltmyngeestomNeerkndsWatered

Te"aansch°ouweningedicht,metrouw-gewaadbekleed?
Ikvoelmyn zang-aer ryst, by't ryzender"veren^^ ^
En zoekt

ondasungen kngs

't veld van myn papi eren.I

ZoopentNe^ands^-^ 07,4l)'een,^ur. de17m^ns^

^ounSuge^op'man"en dichterPieterHui^Bak^^713^801^
^Zr T7a telrs7oodva7l740-1741. Tijdens de ^ermaandenbr^en
?patv7crpTaaZnclsmuh;t v;merengeb. ed^ de cUjkcn^d^^^desa^^c

°^n^^^^^de^^^^

^^^^I'di^^rd^^Dc^^^^^^^ ^

=S^=1§?=5?S
eien:

geendet^buiftonbesp,roke1;-

wuoAeufldd^^He"tTsgeen~historischevefteUing^maar^nade^aardderDich^
^^'^S^^:^M^^^
^Lhei7el b^gseTe&n~e°n sieraden omgesierd,
zoowelm^het;dw^m
re^dTn ^dTwommermg'ederIoopmanschap, mogelykwas, den
om,

^

na

S55S=i^^^^^
Duivemanvoorhuasuggestiesenopmerkmge^^^ ^ ^^^ ^e: T. Buisman,

23Ester Naomi Perquin, 'Nattigheid',

S^br^^chterdesvaderlands'rLl/gedicht/natdgheid/' geraadPleegd10
16

^rTn ^e^hr^n"de"weer^mst^ghed^^

^nd^e^nden^a^

V: 1675"-1750 (Franeker 2006) 704-714.
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