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OntzagchelijkeGod!hoetrillen all mijn leden!
Hoe lilt mijn ingewand, geschokt door tegenheden!
Delfshaven! Schoonerloo! geteisterd Vaderland!
Nuleestmijn ooginu Godsvreesselijkehand:
Gij fellegeessel,doetdemaatschappijnubeeven!

GijkuntaanTreurgezangeendubbeletraanstofgeeven.
anhetwoordisTraanrijk,diegeschoktverslagdoetvandegrotewatersnood die het geteisterdvaderland'op dinsdag14 november 1775heeft
getroffen.Opdiedagis er eenverschrikkelijkestorm overdeRepubliek
getrokken, die tot grote overstromingenheeft geleid. Deprovincie Holland en
de kusten van de Zuiderzee zijn het zwaarst getroffen. Duizenden stuks vee
zijn verdronken, vruchtbare akkers zijn onder water gelopen en zo'n zeventig

mensenhebbendedoodgevonden,schipbreukelingennietmeegeteld.
Deze passage maakt deel uit van een bijna veertig pagina's tellend watersnoodlied, waarin Traanrijk en Troosthart elkaar beurtelings toezingen. Het
was geschreven door de predikant en dichter Olivier Porjeere (1736-1818), die
ooggetuigevan de ramp was. Hij werkte als predikantin Delfshaven,waar de
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inwoners enkele hachelijke uren beleefden. 'sAvonds stroomde het water met
oorverdovend kabaal over de sluisdeuren been, waardoor grote delen van Zuid-

Hollandbedreigdwerden.UiteindeUjkslaagdentweeburgersermetbehiilpvan
desluiswachterinhetgattedichten,maarderavagewasenorm.3 Strofenlang
weidt Traanrijk uit over deverwoestingen rondom Delfshaven. Overal ziethij
ondergelopenhuizen,kapothuisraadenweggespoeldetuinen:
Hierstaandetuinen alsin rouwgewaadte klaagen,

Devreugdvan'tschoongeboomteisin dezeegedraagen.
Daarligthetzomerhuisontheuptenneergesmakt.

GindschzijndeschuttingenaanGardeningezakt.4

hetnieuws." Neembijvoorbeeld devolgendemuzikaleverslagleggingvande

watersnoodrampvan 26januari1682.Deauteur,TannetgeCornelisBlok, opent
zijn lied met allerlei concrete gegevens:
Al op denzes-entwintigsten dag,
VanJanuarytwee en tagtig,

Als men met groote droefheid sag,
DegrootekragtvanGodAlmagtig,
Wanneer hy door sijn slaende hand,
Ging straffen ons Flaquesche Land [...]
Veeldijkenbrakenin onsLand,

SoodatdeVrugtendieergroeyen,

Hier - daar - gindsch: steeds weer herhaalt Porjeere deze woordcombinatie.
Traanrijk voert de lezer op deze manier niet alleen mee langs de puinhopen
in zijn woonplaats, maar beklemtoont ook de ernst van de situatie voor het
geheleland.

In dit artikel gaiknader in op Porjeeres dichtstuk tegen de achtergrond van
het(relatiefonbekende) genrevandewatersnoodliederen. Hoekunnenwedit
genre karakteriseren, welke functies vervulde het, en hoe past het tranenrijke

Men doen sagonder 't water staen.
Want in ons Land door dit onwe'er,

SijnAgtienPoldersingeloopen,
Veel huysen syn geraekt omveer:
Eenige menschea die't bekoopen
Moesten, o droefheid! met de dood,

In desen grooten Waters-nood. 10

liedvandepredikantuit Delfshavendaarin?

IntotaalachttienpolderswarenerondergelopeninbnsFlaquescheLand',aldus

Het watersnoodlied

de auteur, die zelfafkomstigwas uit Middelharnis.

Porjeeres liedbehoorttot eenenormcorpushistorischewatersnoodliteratuur.
Naeenoverstroming klommen schrijvers steevast in depenomverslag te doen
van de gebeurtenissen en om deze van betekenis te voorzien. Dat leverde een

Behalve nieuwsverspreiding hadden dewatersnoodliederen nogeenandere
functie: deschrijvers interpreteerden degebeurtenis enkoppelden er eenles
aan.Diewasvrijwelaltijdeengodvruchtige:Godstraftdemensomzijnzonden.

rijkpaletaantekstenop:vanprekenengedenkboekentotgedichtenentoneel-

Omte voorkomen dat Godnieuwe plagen zou sturen, diendeeeniederzich
vromer tegedragen.Dezestichtelijke boodschapwerdkeeropkeerherhaald.In

direct gevolgd door scheepsrampen.'

gesprokenvan 'de slaandehand'van God, die het Nederiandsevolk terecht

stukken. Liederenwerden er ookvolop geschreven.In mijn (nog groeiende)
corpus rampliedererivormen de watersnoodliederende grootste categone,
Hetoudstewatersnoodlieduit mijncorpusdateertuit 1624engaatoverde
doorbraakvandeLekbijVianenopi januari1624.Deauteur,LeenaertClock,
waspredikant bij de doopsgezinden te Haarlem enbracht in 1604 Hetgroote

eenlieduit1799overdegroteoverstromingen inGelderlandwerdbijvoorbeeld

gestraft had:
Maar ach! 6 Vadren God!

liede-boeckait,waarvanin1625eenvermeerderdeversieverscheen.Eenvande

Al t geenonsVolkmoet draagen

toegevoegde liederen gaatover de overstroming bij Vianen. Clock behandelde
deze gebeurtenis vanuit een religieus en politiek perspectief. Hij beschouwde
dedijkdoorbraak alseenstrafvan Godentegelijkertijd sprakhij dehoop uitdat
die andere ramp, de 'Spaansche Tyrannic', tot eenspoedig einde zoukomen.c
Andereliederenuit mijn corpusgaanoverdeoverstromingenvan1654, 1669,
i682, 1717, 1775, 1799, 1809,i820, 1825, 1855, 1861, 1926en1953.Sommigeliederen
blevenlanginhetcolleetieve geheugenbewaard.VandezangbundelEennieuw

Dat is haarzondenschuld,

Ued-boekje, waarin een lied over de watersnoodramp uit 1682 is opgenomen,
verscheen in 1742een elfde druk; ook in 1854werd hetherdrukt.
Watersnoodliederen hadden verschillende functies. Ten eerste waren ze

bedoeld om het nieuws te verspreiden. 8 Ze staan bol van de feitelijke details,

zoals datum en tijdstip van de ramp, het verloop ervan, de locatie, het aantal
slachtoffersendereddingsactiesvanburgers.Zewerdengezongenopmarkten,
pleinenenandereopenbaregelegenhedendoorstraatmuzikanten. Mensenvan
alle rangen enstanden, inclusiefdegenen dieniet kondenlezen, vernamen zo
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t Zynwelverdiendeplaagen,
Want'tganscheNederiand
Isvan u afgekeerd."

DezelfdelesvindenweterugindeBoet-zangenvanAdrianusMandt,predikant
te Gormchem. Indeze serieliederen over deoverstromingen van 1799vertolkte

hij deboodschap dat deramp als een strafGods moest warden gezien endat
demens zijn leven diende te beteren. In detitel Boet-zangen lagdiezelfde les

al besloten. 12

Eenderdefunctiewashetgezamenlijkverwerkenvanhetverdrietenhetcreerenvan saamhorigheidsgevoel. Deauteurs besteedden veel aandacht aanhet

menselijkleed datdooreenoverstroming werdveroorzaakt. Zerapporteerden

uitgebreidover schrijnendegevallen, zoals eenvrouwdie de doodvan haar

manbeklaagde,eenbabydieopgesloktwerddoordegolvenofeenjongeling
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dievergeefszijntoevlucht aandetakkenvaneenboomhadgezocht.BijMandt

Meestal ging het om bestaande melodieen ofwel contrafacten. 18 Het kiezen

lezenwebijvoorbeeld:

van eenbepaaldemelodie kon de emotionele ladingen de boodschapextra
krachtbijzetten. Dehierboven algenoemde Mandthaddederdezangvanzijn

Gindsscheurtdebandder echtelingen
Vaneen,in't bmischendschuimvangryzewater-kringen.

Boet-zangenbijvoorbeeldgetoonzetop debekendemelodievan '0 Kersnacht,
schoonerdandedagen.Dezekwamoorspronkelijkuit debekendereivanKlarissenuit de GysbreghtvanAemstel,waarinVondeldemoord op denonnenin

De gade zoekt zynwedergae,

het Klarissenklooster beschreef. Door deze melodie te kiezen resoneerde in

Dewedergae heurvriend, aanhaaren schoot ontdraagen;
Danach!het zwalpend meirwasdoofvoor 't kermend klaagen.
Zelfs't zuigendwichtje, wachtvergeefsch oplyfs genae;

Mandts lied een oudere tragische gebeurtenis, hetgeen de droefheid van de

't Geschommeld wiegje, weggedreeven,

Op'tvlot deswreedenvloeds, ziet't schreiendkindje sneeven/

gebeurtenissen extraaanzette.Zijnwatersnoodlied konookwardenuitgevoerd
op een anderemelodie, namelijk op 'Bittere klagtevan een ziel'. Datwas een
liedvandepredikant Rutger Schuttewaarvoor decomponist L.Frischmuth een

melodiehadgeschreven. 19Hetginghieromeendiepreligieusliedoverberouw
enzondebesef,enookdezetoonzettingkanMandtsgodvruchtigeboodschap

Het opwekken van emoties moest het publiek niet alleen vatbaarder maken
voor de stichtelijke les, maar het bood ook de mogelijkheid om collectief te
rouwen eningroepsverband detraumatische gebeurtenissen teverwerken. De
praktijk van het samen zingen - in kerken en daarbuiten - kon het gevoel van
onderlinge verbondenheid versterken, zowel ophetlokale alsnationale niveau.
Indenegentiende-eeuwse watersnoodliederen kreegdezesolidariteit nogeen
extradimensie:hetpubliekwerdopgeroepengeldengoederentedonerenaan
de slachtoffers. Nade overstromingenin het rivierengebiedin 1861klonk de

wardengestort,vormen eenwatervloedop zichzelf.Daarnaastis het ookeen

muzikaleoproepbijvoorbeeldalsvolgt:

van de meest 'literaire liederen. De personages Traanrijk en Troosthart zijn

alleen maar versterkt hebben.

Porjeere en zijn tuinsalaadje
Hoe komen bovengenoemde aspecten naar voren in het watersnoodlied van

Porjeere?Zijndichtwerkspringterammeerdereredenenuit.Hetismetbijna
veertigpagina'snietalleenhetlangstemaarookverreweghetmeestemotionele

lieduitmijncorpuswatersnoodliederen- dehoeveelheidtranendiebijPorjeere
geenmensen vanvlees enbloed, maarprototypische karakters uit depastorale

Elk een naar zijnen rang en stand

literatuur; dat soort herderlijke figurenbenik tot dusvernogniet in andere
watersnoodliederentegengekomen.BijzonderisverderdatPorjeerezijneigen
ervaringeninhetliedheeftverwerkt,diehijvertolktviahetpersonageTraanrijk.

Brengeenofferaanhunlijden
Datzalu enhenverblijden.

Maar voordat ik verder hier op inga, volgt eerst enige achtergrondinformatie
over de schrijver, die eenklein maar boeiend oeuvre heeft nagelaten.

Komtwaardelandgenooten,
Geefthans aanhen met milde hand

Een vierde en laatste kenmerk van de watersnoodliederen is hun esthetische

OlivierPorjeerewerdin1736geborenteAmsterdam,waarhij theologiestudeerde. 20Daarnavertrok hij naarAbcoude, waar hij twaalfjaar als dominee

functie. Datlijkt paradoxaal, wantwathebbenverwoestende watermassa's en

stand.Hij behoordeniettot derechtzinnigecalvinisten,maarstandeenrekke-

schoonheidnumet elkaarte maken?Erbestondechtereenlangeenrijke traditie in het verbeelden van natuurrampen: de tekstuele en visuele weergave

lijkerhoudingvoor.In1772werdhijberoepeninDelfshaven,waarhijdewaters-

vancatastrofale gebeurtenissen kwamin deloopvandezeventiende eeuwtot
bloei. 16Dezeesthetisering zienweookterugindewatersnoodliederen: zeUeten
allerlei gradaties vanliterariteit zien.Zowerden ertalvanliteraire technieken en
stijlmiddelen ingehanteerd, zoals derepetitio (herhaling vanvfoordeTi), parallellisme (gelijk zinsverloop), alliteratie (herhaling vanwoordklanken) enexclamatio
(emotionele uitroepen zoals ach!'enbch!').Daarnaastgebruikten schrijvers ook
allerlei topoiofwelclichematige beelden. Hetmeest inhetoogspringende motief
isdatvanhetkindjeindewieg,datwekeeropkeerindewatersnoodUteratuur
tegenkomen. Illustratiefis dehierboven geciteerde passage van Mandt, waarin
een huilend kindje in een schommelende wieg sterft. Het is maar de vraag of
hier sprake isvan eenbeschrijving van dewerkelijkheid; veeleer lijkt deauteur
eenberoeptedoenopzijndichterlijkeverbeeldingskracht.
Deesthetiseringkwambovendientot uitingindemuzikalecomponentvan

hij in1776eenzilveren medaillevanhetHaagsedichtgenootschap Kunstliefde
SpaartGeenVlijtvoorzijngedicht'Deheilzameinvloedderdichtkunstopden
godsdienst'. Verder sprakhij in eenlanggelegenheidsgedicht zijnvreugde uit

de liederen: het waren niet zomaar teksten, maar zewaren bedoeld om gezon-

gen te warden. Bovenaan de liederen stand de wijsaanduiding aangegeven.
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noodrampvan1775meemaakte.Indietijdwerdhijookactiefalsdichter.Zowon

toen in Delfshaven de nieuwe psalmberijming in gebruik werd genomen. 21In
1780vertrok hij naarAlkmaar, waarhij zichsteeds nadrukkelijker alsvoorstan-

dervandepatriottenprofileerde.Hijuitteondermeerzijnmedelevenmethet
overlijden van de patriot Joan Derk van der Capellen van de Poll. Het is niet

helemaalduidelijkinhoeverrehetstadhouderUjk herstelvan1787tengrondslag
lagaanzijnontslagalspredikantin1787.Evenminisholderofhijinderdaadde
auteurwasvan eenpolitieke satire (in handschrift)op depolitieke twistenin

dezeperiode. 22Hoehetookzij,vanafi792hervatte Porjeerezijntakenalsdomineeen diendehij achtereenvolgensin Wijckel(1792-1797),Winkel(1797-1798)
enAlkmaar(1798-1817).Inlaatstgenoemdestadstierfhijop8i-jarigeleeftijd.
Zijn belangrijkstewerkenzijn Zanglievendeuitspanningen(1788)en Dichtmengelingen (1792). Zebevatten eenkeur aanmengeldichten, varierend vaneen
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lofzangopdegeboortevanjezus eneengedichtopzijneigenverjaardag,tot
aanbespiegelingen over delommerrijke natuur. Gebeurtenissen uit zijn eigen
leven vormden vaak een bron van inspiratie. Zo dichtte hij over zijn afscheid

als predikant in Abcoude en in Delfshaven, en over de aanvaarding van zijn

ambt in Alkmaar. In Delfshaven had hij een vast bankje aan de oevers van de

Maas,waarhij veel voedzel' voor zijngedachten opdeed. 23Hij hadeenzekere
vooriiefdevoorwatwenu'tuinpoezie zoudennoemen.Deklimop,hetbeemdgras,deeikenboom, dekropsla endeviooltjes: alleswerdmetvrome intensiteit

begroet. Deeeriijkheid gebiedttezeggendatdatnunietbepaaldtot demeest
hoogstaande gedichten leidde:

. 'r'

f»

6 Tuinsalaadje!
Bear't Kruintje in top;
6 Lindenblaadje!
Zweluit uw Knop;
6 Boerenboontje!

A '.

Draag't poeslig kroontje.
Kruip, kievits zoontje

Overstroming van de sluis in Delfshaven in 1775, door Noach van der Meer naar een

Kruip uit dendop. 24

tekening van Hendrik Kobell (Amsterdam, weduwe Jacobus Loveringh en Johannes Allart).
Collectie Rijksmuseum: RP-P-OB-84. 964

Porjeerewerdomdezeverzenbespot,onderanderedoorJohannesKinkerin
zijnweekblad Postvan denHelicon(ipSS). 25Zewerdenin denegentiende en
twintigsteeeuwaangehaaldomteillustreren hoediephetpeilvandeNederlandse'poeziekondalenenbelanddenindeeenentwintigste eeuwzelfsineen
bloemlezing met slechtste gedichten uit deNederlandse literatuur--

EenvanPorjeeresgroteinspiratiebronnen wasdepredikantendichterRut-

gerSchutte, dievierbundels metSric/zte/z/Ae^ezfl^era (1762-1787) publiceerde.
Porjeerebeschouwdehemalszijnvriendengeestelijkvader.27Veelliederen
uitPorjeeresZanglievendeuitspanningenkondenopdewijsvandiensliederen

beurtzang geweestenzaldatblijven. Weherkennen indezewoorden Porjeere
enzijnbankjeaandeMaaswaarhij dichterlijkeinspiratieopdeed.30
Alswenaardehierboven genoemde vierfuncties vanwatersnoodliederen kijken, dan zijn dezeookduidelijk in Porjeeres gedicht te onderscheiden. Allereerst

heefthetliedeennieuwsfunctie. Traanrijk doetingeurenenkleuren verslagvan
het TraanenperssendNieuws'envindt dezangeengeschiktevorm daarvoor:
'Bewaartook't aakligNieuwsin zanggedagtenis:/Haaroogmerkis met U den
Ramptijd tegedenken'. 31Gedetailleerd beschrijft hij hoeop14november 1775de

gezongen warden.

westerstorm opstak en met donderend geraas de zee optilde. De dijken begonnen dusdanigte trillen, dat ze instortten en de huizenvan Delfshaven onder

'Traanenperssend Nieuws'

'TraanrijkenTroosthart' iseenvande41liederenuit Zanglievendeuitspannm-

waterliepen.Als eenverslaggeverbeschrijftTraanrijkhoedeslagregensop de
huizenbeuktenen detuinenvanDelfshavenwerdenweggeslagen.Vervolgens
richthij zijnblikop derestvan hetland, en danis het alsofhij het ene nahet

direct naderamp tot stand, maarhetkanooklater zijngeweest. Hetisevenmin

andere krantenbericht aan elkaar rijgt:

gen.HetisniethelemaalduideUjkwanneer hetgeschrevenis:mogelijkkwam het
bekendopwelkemelodie 'TraanrijkenTroosthart' gezongenmoestworden

Er staat alleen een aanduiding bij de'Nazang', namelijk 'Hoe lieflijk rijst gij uit
de kimmen. Dat was, blijkens de Liederenbank, een veelvoorkomende wijs in

dejaren 1770-1790. 28Hetliedisopgebouwd uiteenvoorzang, drie gezangen en

eenslotzang.IndevoorzangwardenTraanrijkenTroosthart ge'introduceerd:

zij zitten gezamenlijk op eenbruin bankje. Hethoofdgedeelte bestaat uit een

tweezangofwelduet tussen beidepersonages, waarinze elkaar beurtelings
toezingen.Datdoenzijindriegedeeltes,waarbijdeeerstezangzichvooralop
degebeurtenisseninDelfshavenricht,detweedeopderestvanhetgetroffen
gebied en dederde op de christelijke les. In de'Nazang' rondt de alwetende

verteller het relaas af. Zowel Troosthart als Traanrijk keert huiswaarts, maar

hetbankje - lieflcozendhet 'Maasvermaakje genoemd - is getuigevanhun
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Dejammertijdingstroomt door'tbreedenieuwskanaal.
HetmagtigAmsteldamvermeldonszwartenooden.
Hethoflijk'sGraavenhaageontrust ons:- naarebooden
Verkondigende schaevan'tbloeiendRotterdam.
Ik schrikte als 't Nieuwspapier in onze waereld kwam!

Vanprovincietotprovincie,vanstadtot stadenvandorptot dorp:geenplaats
bleefongeschonden,te beginnenmet Noord-Holland:
Het zindelijk Zaandam bekermt zijn lotgeval.
Hetdijta-ijkHeusdenbeeftin zijn bedamdenwal.
DeLandklagt kan alom van s Hemels roede spreeken.
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HetnoodberichtvliegtvoortuitKennemeriandschestreeken.
Daar'tVisschendEgmondbij hetlootsrijkPettentreurt,

En'tBeverwijkschberichtdetrommelbliezen scheurt. 33

Als derde functie is hierboven genoemd het opwekken van emoties en het

creerenvansaamhorigheidsgevoel.BijPorjeerevloeiendetranenrijkeUjk- niet
voor niets heet de belangrijkste vertolker van alle ellende Traanrijk. Hij loopt
voortdurendovervan deemoties,nuzijnziel'dooreenzeevanrampen wordt

Alseenrazende reporter doorkruist Traanrijk hetlandomverslag tedoenvande

beroerd. Zo vernemen we hoe Traanrijk het huis uitsnelde om met behulp

ramp, maardanwelmetmeer epithetaornantiadaneenkrantzoudoen.ledere
plaats krijgt ookeenkenmerkend attribuut erbij:van"tVlijtkweekend Harderwijk' en t ijsselgroetend Campen tot aan "t waterscheppend Thoolen. Een
enkele keerspringt zo'nbijvoeglijk naamwoordextrainhet oog,bijvoorbeeld
als Traanrijkvan t digt gebouwdBlokzijl' en'delaageBlankenham spreekt.
Dergelijke plaatsen waren vanwege de dichte bevolking oflage Uggingextra

van een vloedplank het kelderraam te sluiten. De vloed kwam echter zo snel

kwetsbaar bij een overstroming.

De tweede functie, het overbrengen van een stichtelijke boodschap, was

minstens zo belangrijk in Porjeeres gedicht. Steeds wordt de gedetailleerde
verslaglegging van Traanrijk onderbroken met aanroepen aan God (Ontzagchelijke God'. '')ofkorte lessen. Terwijl Traanrijk derampzalige gevolgen breed
uitmeetenzijnemotiesdevrijelooplaat,brengtTroosthartsteedsverzachting
door godvruchtige lessentetrekken. Keeropkeerwijsthij zijnvriend opGods

almacht: 'Boezemvriend! dehoogeGodregeert, / WiensAlmagt ophaar'tijd de
woeste golven keert'. 34Intalvanpassages verwijst hij naarbijbelse personages

opzetten dathij hetvolgende moment in hetwater stand. Ookzijn tuintje viel
tot zijn grote verdriet aande golven ten prooi:
Ikzagin weinig tijds mijn tuintje weggezonken,
Mijn Violetje, Roosje, en Kapsikum verzonken,

De schulpjes doken weg, 't rabatje ontweek mijn oog,
Terwijl devloed een zee door't witte hekje spoog;
Mijn needrigbeddekevol groenepieterselie,
Aurikelplantjes,grasenblankeenbontelelie;
HetnettePersikboompje,- eenlaaggestamdeAlthee
Ontweeken't weenendoogin deezenschootderzee.41

dieeveneensopGodsvoorzienigheidkondenrekenen.Hetisdeherhalingvan

Dit doet denken aan de eerder genoemde tuinpoezie, maar van belang is hier
vooral de koppeling aan de tranen: de persoonlijke ervaring maakt het leed
voor hetpubliek invoelbaar. Verzenlangwijdt Traanrijk vervolgens uit over het
onderlopenvanzijnhuisendeangstigemomentendiehijenzijnvrouwbeleven.
Terwijl de schoorsteen instort engrote gaten in het dakboort, houdt zijn echt-

DertienmaalgebruiktTroosthartdezefrase('deGodvan .. :)omzijnbedroefde

binnenstroomt, moeten ze naar de studeerkamer vluchten, waar ze vuur noch

dezinsstructuurdiedeboodschapmoetdoenbeklijven.Doorhethelegedicht
been kUnkt zijnberustende stem: 'DeGodvanjakob helpt', 'DeGodvanMoses
dekt,enlaatU nooitveriegen, 'DeGodvanjosua zalhulpenuitkomst geeven ...
vriend te helpen.

God is zowel debrenger van het kwaad als de schenker van alle goeds. Veel-

zeggendisdeverwijzing naardeaardbeving vanLissabonuit1755.Dezebracht
in heel Europa een schokgolf teweeg enleidde zelfs tot twijfel aanhetbestaan

van eengoede God, maarvan datlaatste vinden weniets terug inhetliedvan
Porjeere. Conform dedominante reactie indeRepubliek zaghij dezeramp als

eenstrafvan God:'Diehand,dieLissabongeheelheeftomgekeert, / Iszichtbaar

genotemoeddoorGodomgenadete smeken.Wanneerhetwaterdehuiskamer

voedselhebben.Daarbrengenzeeenangstigenachtdoor.Devolgendeochtend
nemen ze de schadeop en zienze hoeheelDelfshavenis overstroomd.

Evenverderop beschrijft Traanrijk dathij enkele dagenlater, op zondag,weer
moestpreken.Netalsinbovenstaandevlucht-entuinpassagesfungeertTraanrijk als het alter-ego van Porjeere. Traanrijk geeft eenuitgebreide beschrijving
van deharfryerscheurende dienst. Erwerd gehuild en gejammerd, gekreten en
geschreid:

indenstorm en't golvend zoutteleezen'. 36Ervolgde eenonverbiddelijke oproep

omvanhet padvansnoode zonden aftekeren,opdatGodzijnstraffende hand

k Zal t preekuur nooit vergeeten,

nietopnieuwzoulatenvoelen."
Interessant isin ditverband depassage diePorjeere wijdt aandetweeperso-

k Hebschiermijneoogenblind:mijntraanklierleeggeh-eeten
Ikweende- ikpreekte- ikriep - degrooteGodregeert!

nen die een ergere ramp wisten te voorkomen door de sluiswachter te assiste-

Beeft volken! Beeft voor Hem, die door gerichten leert.
k Zagaangedaan enblij mijn dierbre Havenaaren,
Getuchtigd- engeruktuit duizendegevaaren.
Wij weenden onderling, bedaard, verstomd, verblijd,
't Gebrooken hart werd Gode in't Beedehuis gewijd.
'kRiepmijn gemeentetoe - vooralden'waarenvroomen,
Omdankendein't gebedmet mij tot Godte koomen.42

ren,namelijkdewijnkoper Cornelis CoebergenendekasteleinHendrikHoos.
Porjeereeertbeidemannen,maarwijsteropdatdeeigenlijkereddernatuuriijk
de almachtigeGodis:
't Behoud van alles is der Almagt toe te schrijven;

MaarKoebergzalnaastHoosineeuwgendankroemblijven,
DitwaardigTweemanschap zootrouw, zoobraafvan aart,
Heeftdoorzijnkunde enhulp naastGodonsvolkbewaart."

Samen met de sluiswachter kregen de twee dappere mannen een gouden
medaille van stadhouder Willem V voor hun optreden.3
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Dekerkdienstbiedthierdegelegenheidomuitingte gevenaanhetbezwaarde
gemoedenviadeuitingvanemotiesnadertot elkaarentot Godtekomen.43Het

uitenvanhetverdriet staat zovoortdurend ten dienste van eenhoger doel:het
tot stand brengen van saamhorigheid, die uiteindelijk tot een dieper religieus
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besefleidt. Troosthart zegthet zo: 'Hij schreit - ik weenmet hem, die hier in
onmagt viel [... ] Gods hand zalbalzem op de diepe wonden strijken.

deNederlandsepoeziewemelthetvandelyrischeduettentussenpersonages
met Uterair kUnkende namen als Damon, Lycidas, Menalkas, Darilis en Silvander

De vierde en laatste functie, de esthetische, komt op tal van manieren tot

envernederiandstevariantenalsMelkman,ElsrijkenReinhart.Wekomendit

uiting. Want wat doet Traanrijk, midden in de nacht, op het moment dat de
storm even gaat liggen? Hij laat zich inspireren door het maanlicht en grijpt

veelbeoefendegenretegenbijbekendeachttiende-eeuwseauteurs,zoalsHubert
Korneliszoon Foot,JanBaptistaWellekens, Petronellajohanna de Timmerman

zijn Her:

en Adriaan Spinneker. Porjeeres duet past naadloos in deze trend. Hij voert
tweepersonagesop diehunnaameeraandoen.Gezetenophetbruinebankje

Dewittemaandaagdeop - hetzwerk,doorGodgestild,

laatTraanrijkzijntranen devrije loop bij het zienvan zoveelellende,terwijl

Vertoondeeenheldrekleur metblaauwgeverfdewangen:
't Gezichtalleenontstakdenlust tot Nachtgezangen:

Troosthart zijn steun en toeverlaat is.

Ja,'kgreepdedankharpreedsin'tlachendoogenblik.45

Besluit

De ontvangst van Porjeeres Zanglievendeuitspanningen, waarin het watersDat is een hoogst onwaarschijnlijke reactie voor iemand die zojuist in doodsangst heeft gezeten, maar we hebben dan ook te maken met een gestileerde,
literaire reactie. Eendergelijke frasedoetdenken aandichters dietot dehoogste
lyrische ontboezemingen kwamen tijdens een zwerftocht door het bos, in het
hoistvandenachtenbeschenendoormaanlicht.Wekomenhetin dezeperiode

tegenbijauteursalsRhijnvisFeith,HieronymusvanAlphenenElizabethMaria
Post. Zij lieten zichinspireren door eenhausse aangevoelige teksten enDuitse
dichtersalsGoethe,KlopstockenWieland.InvloedgingookuitvandeEngelse
dichterEdwardYoung, auteurvan Jhecomplaint: or, Night-thoughts onlife, death,
& immortality (1742-1745), vaak afgekort tot Night-thoughts. Hij legde de basis
voor de zogenaamde graveyard poetry,
waarin schrijvers themas alsnacht, eenzaamheid, melancholie, dood, kerkhof

en sterfelijkheid bijeenbrachten. Het

lijkt dan ook geen toeval dat ook Porjeere stilstaat bij de grafzerken in zijn
gemeente,zijhetin eenwatbijzondere
toestand: 'Veel graven waren ook door
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Letteroefenmgen vonddatPorjeerewasdoorgeslagen inzijnimitatievan Schutte,
endanmet nameinhetgebruikvan 'Oostersche', deels aandeBijbel ontleende
uitdmkkingen. Hij doelde daarmee optaalgebruik als'Senirsgladdedennenbomen, / Libans Cederheeriykheen. Enals hij deze niet gebruikte, wilde Porjeere
zich nog al eens in details verliezen, terwijl hij het grootsche en verhevene'

zoumoeten bezingen. Deliederen overdenatuur, bijvoorbeeld delentezang,
vielen meer in de smaak.

De Boekzaal der Geleerde Waereldreageerde stukken enthousiaster. Derecen-

sent vond het een 'keurigen Bundel van geestlyke Dichtstukjes', die aan alle
liefhebbers van 'Godgewyde Dichtkunde' kon warden aanbevolen. 48 De twee

afsluitende gedichten, waaronder detweezangtussen Traanrijk enTroosthart,
kregen in hetbijzonder loftoegezwaaid. Porjeeres oogvoor detailwerd als een

krachtbeschouwd:'DeDichteris in beidedezedichtstukkenzo nauwkeurig,
juist, nai'f,krachtigen eigenaartig,en oplettende, zelfs op de minste omstan-

digheden[... ]', datmenzenietzanderaandoeningenstichtingkanlezen.49
Na de eeuwwisseling sloeg het oordeel om. In 1804 adverteerde uitgever W.
van Vliet, die de rechten had overgenomen, dat hij de resterende exemplaren

't water ingestort'. En niet voor niets
sprekenzowelTroosthartalsTraanrijk

vanZanglievendeuitspanningenenDichtmengelingenvooreenmterstvoordelige

aanhet slot van de zanghun doodsver-

kondenkomen. 30Twintigjaarlater,in1824,veegdedeletterkundige P.G.Witsen

langenuit: dehemelzalhunrustplaats
zijn. Ze beelden zich in hoe ze dobbe//, ^, - )J., .. "

noodlied was opgenomen, was wisselend. Een criticus van de Vaderlandsche

prijs van dehanddeed,zodatook'minvermogenden in hetbezitvan ditwerk
Geysbeek devloer aanmet Porjeeres 'beuzelrijmen, ensindsdienleeft hij voort
als de dichter van het 'Tuinsalaadje.

rend in een scheepje hun laatste tocht
aanvangen, het 'Troonlicht' aanschou-

- zelfs eenware tuinliefhebberkrijgt op zeker moment genoegvan de drij-

wen en 'Hemelrust' vinden. Het schip

vende peterseliebedjes -, maar het beoogt wel aandacht te vragen voor het

Bovenstaand artikel is niet zozeer een paging tot eerherstel van Porjeere

dat eerst mensen moest redden, is nu

onderbelichte genre van de watersnoodliederen. Daaraanleverde de predi-

eenvaartuig geworden dat hen naar de
laatste rustplaats brengt.

kant uit Delfshaveneen opmerkelijke bijdrage, die alleszinsde moeite waard
is: rampliederen als deze geven iets prijs van dewijzewaarop mensen vroeger

Literair is ook de vorm van het lied,

met grote overstromingsrampen omgingen en welke rol het gezongen woord

namelijk een tweezang waarin twee
patriot Olivier Porjeere, met daaronder
een vierregelig door hemzelfgeschreven

namen elkaar beurtelings toezingen.

daarbij speelde.Watersnoodliederenverspreiddenhet nieuwsen koppelden
dataaneenstichtelijkeboodschap.Daarnaastbodenzeookeenuitwegvoor
alle verdriet en zewarentroostrijk, zoalsTraanrijken Troosthartbij uitstek

Dat paste in de traditie van de pasto-

latenzien. ^

Alkmaar: PR 1001800

lica (Herderszangen) van Vergilius. In

landelijke flguren met prototypische
Silhouet van de hervormde predikant en

versje'(ca^78i°). 'Collectie Regionaal Archief rale poezie, die teruggaat op deBuco-
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KONINKLIJKEGAARKEUKENS EN
DmESTUFVER ORDINAIUSSEN

Het gastronomisch Amsterdam van Weyerman"
MAARTEN HELL

p 8 januari 1983 - 36jaar geleden - hield mejuffrouw I.H. van Eeghen
eenlezing ter gelegenheid van de zesdejaarvergadering van de StichtingJacob Campo Weyerman. 1 De twintigste-eeuwse historica en de

achttiende-eeuwse broodschrijver haddenmeer met elkaargemeen danje op
het eerste gezicht zou denken. Beiden beschikten over een fenomenale feitenkennis op een breed terrein, beiden hidden van anekdotiek en excelleerden in

het bewandelenvan zijpadenzandernoodzakelijkerwijsterugte kerennaar
de hoofdweg. 2 In haar lezing besprak Van Eeghen de relatie van Weyerman
tot deAmsterdamseboekhandel:eenvan de onderwerpenwaarmeezij zich
redelijk uitputtend had beziggehouden. 3Aan bodkwam onder meer de Brakke

Grond, eenbekende veilingherberg in deNes enWeyermans 'hoofdkwartier in

deAmsterdamsejaren,aldusVanEeghen.TerioopsnoemdezijookdePontac,
eenbefaamdeethuisin deKalverstraat(huidignr. 15).Metditeethuiszijnwe
aanbelandbij hethoofdonderwerp van dezelezing: buitenshuis eten in Weyermans leven en werk.

HetZwijnsMalta
Tijdens mijn promotieonderzoek

naar het

Amsterdamse

herbergwezen4

maakte

ikkennismetdiversesatirischegeschriftenvanWeyerman.Daarinprijsthijde
deftigsteAmsterdamseeethuizenvanzijntijdenhekelthijaanstellerigeFranse
spijzen. Zijn gedetailleerde kennis van interieur, gerechten en uitbaters wijst

ookopeengeregeldbezoekaangoedkopereordinarissenengaarkeukens.Zo
stuitte ik op enkele passages uit DenVrolyke Tuchtheer, waarin Weyerman op

onbarmhartigewijzeuithaaltnaarde'dommeKastelyninhetZwynsMalta en
de'beruchte Beerebyt'. 6 Met zichtbaarplezier envenijn fileert hij dewerkelijk
bestaandedrankhuizenenhunuitbaters.OverdevermaaksherbergdeBerenbijt
buitendeUtrechtsepoort(Amsteldijk) schrijfthij bijvoorbeelddat'dewijnen
hetbieronvergeeflyk zijn,demol [witbier] doodelyk,denbrandewynengenever
onverandwoordelyk,depalingverderflyk,enhetbroodoneetbaar'.6 Eenobjectieve en afgewogen recensie van de culinaire kwaliteiten van de Berenbijt kun

je het nauwelijks noemen, maarWeyerman laat als eenvan de weinigen zijn
lichtschijnenophetaanbodaanpubliekeeethuizenvanzijntijd. Zijnbovenmatige interesse indeconsumptieve ensocialeaspectenvanhetherbergwezen

zijn Freudiaansterugte voeren op zijnprille jeugdjarenin Breda.Vanafzijn
derdewoondeWeyermanindezeBrabantsegarnizoensstad,waarzijnmoeder
methaarhalfzuseeneethuisdraaiendehield.Weyermangafhoogopvanzijn
moederskookkunsten,wierordinaristafeleenvandelekkersteingeheelBreda
zou zijn geweest.7
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