Zingenoverrampen, 17de-19deeeuw
Nadat de orkaan Irma over Sint Maarten was geraasd, najaar 2017, nam een groep jonge

NederlandseYoutubers een liedopvoor deslachtoffers. Nietsnieuwsonderdezon:Bob
Geldoffdeed hetin 1 988met BandAid,en ookinde 19deeeuwzamelden mensen geld n

metsmartlappen. Maarerwerd nietalleen uitliefdadigheid rampen gezongen. LotteJensen
vertelt waarom er zu ke sensationele liederen bestonden over branden, overstromingen en
insectenplagen.
EenrampzaligeoverstrominginGelderiandin1809(afbeeldingentenzijandersvermeldRijksmuseumAmsterdam).
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p 31 december 1790mistte het zo erginAmsterdamdatmensengeenhandvoorogenkonden
zien. Koetsen raakten te water en tientallen perso-

nenverdronkenindegracht.Hettwaalfcoupletten tellende 'Treur-lied, Op de droevige en akelige

toestand van delaatsten Dagin't Jaar1790' deedverslagvan de
ernstvandesituatie:'Welveertigmenschenzomenzyt, / Die
raakteomhetLeeven, / Ennogwelvyftigzynbevryd/Diedaar

noghulpekreegen/DoormeenigeendeBurgerschaar,/ Raakte
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menig eenuk gevaar, / Redde haaromheteven/ Menschen, / Al
na hun zin enwenschen.

Wiehetzong, lietvele tragische ongevaUen derevue passeren.
Zowaseenzoonopwegnaarhethuisvanzijnvader, maar

verdronkpalvoordiensdeur.Eendienstmeidwassamenmet
eenkleinkindopdearmtewatergeraakt.Hunjammerkreten
haddennietgeholpen.Eenminnaarraaktehelemaalbuitenzinnentoen hetlichaamvanzijn aanstaande bmid uit degrachten
werd opgedregd.
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Maarhoetreurig ook, erviel eenleste leren: zondaarsmoesten

Zware mist te Amsterdam op 31 december 1790. Gezicht op de Keizersgracht voor Felix

berouwtonenenmenmoestdeHeerbiddenomgenade.Alleen

Meritis.Mensenlopenoverstraatmetfakkels,eenrijtuigisindegrachtgevallen.Daar-

danzounieuwerampspoeduitblijven: 'Daaromval denHeere
tagte voet, / Smeekhemmet eenopregtgemoet, / Zondaars
toont dogberouwen, / Danblyftuwzielbehouwen.'
Gedetailleerde informatie

Hetwasinvroegertijd de gewoonstezaakvandewereldom

overscheepsrampen,stormen,runderpest, dijkdoorbrakenen
stadsbrandente zingen.Het 'Treur-lied' is slechtseenvoor-

beelduiteenveelgrotercorpusNederiandserampliederen.
Hunbelangrijkstefunctiewasnieuwsvoorziening:zokwamen
er snel nadat de ramp had plaatsgevonden liederen over de
dijkdoorbraak van de Lekbij Vianen in 1624, de stormvloed
van 1682,het springenvan dekruitmolenin Stavorenin 1744,
de aardbeving te Lissabon in 1755, een storm te Delfshaven in
1775entwee overstromingenin Mexicoin 1888.Mensenvan

alle rangen enstanden - ookzij dienietkonden lezen- kregen
zo het nieuws mee. De informatie in de rampliederen wasvaak
zeer gedetailleerd. Zo memoreert een lied over de Amsterdamse

Liederenbank
De rampliederen zijn te vinden in de Nededandse liederenbank (liederen-

banknl),waannbijna1 70000liederenvandeMiddeleeuwentot nuzijn
opgenomen Het oudste lied over een natuurramp dateert uit 1611 en gaat
overeen'grootsedroochte'dieGod naarBrabantheeftgezonden Vandit
lied is geen exemplaar overgeleverd Soms weiden de hederen verkocht in
pamfletvorm, maar meestdl stonden ze in liedboeken,waann ook lichtvoetige onderwerpen aan bad kwamen Dit waren vaak commerciele 5uccessen,
zoals het vele malen herdrukte Esn nieuw liedt-boekie, qenaamt h'et Dubbelt
Emausje, bestaende in eenige nieuwe liedekens (1683), De nieuwe Dirhlandse

speel-wagen(1767) en DeVrolykeschoorsteenveeger(1791) Onderdeauteurs
komen we opvallend "eel predikanten tegen De Haarlemse doopsgezinde
predikantLeenaertClockpubkeerdebijvoorbeeld Hetgrooteliede-bosck
(1625 DeRotterdamsepredikantFranciscusRidderus,bekendvan zijn Huysgesangen(1658),schreefoverrampen in een stichtelijkecontext

naast:Eenberichtovereensprinkhanenplaag(1747) in de AmsterdamscheCourant.

Schouwburgbrandvan1772alleachttiendodelijkeslachtoffers;
vaneenwelgestelde,vooraanstaandeburgertot deomgekomen
toneelknecht, elke dode kreeg een eigen eerbetoon. Dit maakte

nietalleendemenselijkegevolgenvanderampinvoelbaar,zo
werd ook benadrukt dat iets dergelijks iedereen kon treffen,
ongeachtsekse, geloofofklasse.

Al evenprecies beschreefeenlied desprinkhanenplaag dieop
22 augustus 1747 de omgeving van Zevenbergen trof. Een dikke
zwermcirkeldedrie uurlangbovenhet landenmaaktede men-

senbang.Dezoemendebeestenraaktenonderiingslaagsen
stortten danmet hogesnelheiduit dehemel. Zeatenbovendien
alle gewassenop. Ookwerdalles donker,waardoordemensen
nog geen 'twintigtreden' ver kondenzien.

Het lied was gebaseerd op een bericht uit de Amsterdamsche
Courant, waarin alle details van de ramp te vinden waren. Een
duidelijk verschil met het krantenbericht was wel dat het lied

ookandereplagenbehandelde,zoalsderundveepestende
ooriogtegen deFransen. Hetwaseenmooie bijkomstigheid dat
sprinkhanen in die tijd een bijnaam voor Fransen was, waardoor

desuggestiewerdgewektdatookzij eenplaagwaren.
Detien plagenvan Egypte

Watwasnudeboodschapvanditlied?Hetgingvennoedelijk
niet louter om het sensationele nieuws; uiteindelijk overheerste
de religieuzewaarschuwing:'Komlaet ons Godvallen te voet/
Ach Menschen rij'k en armen, / Want hy is vol genaden goed/
En zalhem wis onfarmen/ Over ons alle groot en kleyn [... ].'
Kortom: eenieder moest zichbekeren, opdat God geen nieuwe
rampenzousturen. Dit blijkt de stichtelijkeboodschapvanvele
rampliederen. Zij werdnogeensversterkt doorhetverbanddat

dedichtersveelvuldiglegdenmetdetienplagenvanEgypte.
VolgenshetBijbelboekExodusstrafte Godde Egyptischefarao
met plagen zoals veepest, luizen en sprinkhanen omdat hi] de
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paniekbreektuitbyacteursenmusiciindeorkestbakalsdecoulissenbrandendomvallenindeAmsterdamseSchouwburgop12mei1772.Daarnaast:denagsmeulenderufne.
Israelietenniettoestondhetlandteveriaten.Eenliedjeovereen

muggenplaaginFrieslandin1664trektbijvoorbeelddeparal-

toornwierpoverdeFriezen:'Zoowerd'meebematightonse
Somer-plaisier,/ Met'tquellen,en'tstekenvanditkleynDier/
Diepreligieus wasookdemotivatie vanComelis vanRhijnenburgh, deraad, schepen enheelmeester teMedemblik. Inhet
somber gestemde 'Desondenslaanwonden' (1661) gafhijeen
lange opsomming van allerampen waaronder Holland delaatste

regeert- enrustnarampbereid/WeaanbiddenHem, dieleeftin

lettussenGodsstrafvoorhetEgyptischevolkenhoehij nuzijn

decenniaHolland hadgezucht, varierend vanmislukte oogsten

tot depest. Errestte slechts bidden tot deHeerin dehoop dathij
hetvolkzousparenvanverdererampen. Ookboerenouderiing
Cornelis Maertsz. bood in zijn 'Hollants Plageri (1661) een minu-

tieus overzicht van alle historische rampen diehet'Vaderlandt'

haddengetroffen, vaneengrotemuizenplaagtot deverwoestende buskruitexplosie te Delft in 1654.Dit alles om dieene

religieuzeboodschapteondersteunen: Godstraftedemensheid
om'haar zonden; alle reden dus om tot inkeer te komen.
'Traanenperssend Nieuws'

Schrijvers'van rampliederen speeldensterkinop deemotiesvan

detoehoordersdoorhetmenselijkeleeduittevergroten.Het
wemeldevandeclichesenemotioneleuitroepen.Wiewerdniet

geraaktdooreenstervendkindjeopdearmvaneendienst-

meisje?Wie konhet droog houden bij degedachte datdestorm
zoveel echtgenoten, geliefden enkinderen hadweggerukt? Ofbij
hetverhaalvandezuigelingindewiegdiemoederzielaUeenop

wakker klopt- enwederom doetslaapen. / Diewalkengolf
zijn voorzienigheid.

'Breng een offer aanhun lijden'

Halverwegede19deeeuwkregenderampliederenernogeen
functiebij:geldinzamelenvoordeslachtoffersvanderampen
diezebezongen.Ditgebeurdebijvoorbeeldnadegroteoverstromingen in Gelderland in 1861:'Komt waarde landgenooten,/
Geefthansnaarzijnenrangenstand/ Brengeenofferaanhun
lijden/ Datzala enhenverblijden. ' Ookbij scheepsrampen
werdeenberoepgedaanopdevrijgevigheidvanlandgenoten.
ZoverkochteenMiddelburgseboekhandelaarhetliedVreeselijfceramp derVisscherij van Scheveningen tenbehoeve vande32
weduwesenbijnahonderdweeskinderendiewarenachtergeblevennahetvergaanvandeScheveningsevlootindenajaarsstorm van 1883.Ookdenabestaanden vandeColumbus I, de

ComeliaendeRijnwerdeenhartonderderiemgestoken.De
Vlaardingse drukkers Dorsman & Odeverkochten voor deprijs
van 15cent eenuitgebreid muzikaal relaasvan deondergang

vandezeschepenop27januari 1884.Detoehoorders kregen
concreteaanwijzingenwatzijmethungiftenkondendoen:
Waarzalikmijne gavezenden?Welbij Dorsman& Ode/ Staat
.

een bus voor die ellende, / Deel dan daar uw gave mee'.

Tegenwoordigbezingenwegeenrampenmeeromstichtelijkte

de golven dreef?

vermanen ofom nieuwsteverbreiden. Hetliefdadigheidsmotief
herkennenweechterwel.Zobezienzijndeouderwetseramplie-

TroosthartvandeAlkmaarsepredikantOlivierPorjeere.Ineen

deren toch ineens verrassend actueel.

Dekroon spandewatdataangaatongetwijfeld Traanrijken
muzikale dialoogdedendepersonagesTraanrijkenTroosthart
hunooggetuigenverslagvandeverschrikkelijkeoverstroming
dieop 14november 1775 grote delenvanNederland onderwater
hadgezet.Zelfhieldenzijhetooknietdroogbij dit'traanenperssend Nieuws' overhet'kooken vandezee' datschepen aan
duizendstukjes deedslaan.Hetveewerdverzwolgen entalloze
lijken drevenrondinhetwater. Opslagwarendorpelingenvan

'goedengraan'beroofd,hetgeentotschrijnendetaferelenleidde.

LotteJensenishoogleraarNederlandseliteratuur-encultuurgeschiedenisaan
de Radboud Universiteit Nijmegen. Zeleidteen onderzoeksproject overde rol
van rampen in lokale en nationale identiteitsvorming in Nederland tussen ca.
1400 en 1900.

VERDERLEZEN

Wonderbaarlijke reddingenwarenerook.Eenvaderwistzich
temauwemooduitdegolventereddenenslootzijngeliefden

> CorvanderHeijden,RampenenplageninNedetland1400-1940
Pestbaallen, paalwormen enplunderende Moskovieters, Europese Biblio-

weer in de armen: 'Drawarden vrouw en kroost in ieder arm

> NataschaVeldhorst.Zfngenddoorhetleven HetNederlandseliedboek

genoomen/ Hetkindermondje kuscht zijn'Vaderwellekom.'
Juistdieemotioneleladingmaaktemensenvatbaardervoorde
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onderliggende godsdienstige boodschap. ZozingtTraanrijk. 'Wij

beevenvoor dienGod, die alles heeft geschaapen/ Diewinden
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theek, 2004
in de Gouden Eeuw, AUP, 2009

