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Dichtendeverslaggevers: watersnoodliteratuur in de

Tezamen geven deze bijdragen inzichtin de manierwaarop mensen
vroeger met extreme natuurverschijnselen omgingen. NatuurUjk is er veel
veranderd door de eeuwen heen, maar verrassender is misschien wel hoe

grootdecontinuiteitenzip:sommigeculturelepraktijkenlevenvoorttotop
dedagvanvandaagenhebbendiepesporengetrokkeninonzeomgangmet

natuurfenomenen We warden nog steeds getroffen door dreigende

oversteomingen ofperiodes van grate droogte, en we hebben nog steeds de

behoefte om uiting te geven aan ons gemoed in de vorm van religieuze

rituelen ofculturele verbeeldingen. Ik sluit daarom afmet delaatste strofe uit

het gedicht 'Nattigheid'van Ester Naomi Perquin, datover de langdurige
droogte van de zomer van 2018 gaat:

De sloot spuugtgaargekookteeendenuit. Onzichtbaarleven stinkten

woekert aandekant. En vannacht staan deboeren op, sjouwen
langs akkers, houdendezonsopkomst tegen- bidden
tegende staristiekenin. Groteweerman,aardedie
ons kostbaar is, geefons heden regen. 23

achttiende eeuw
Lottejensen

WatdriftgevoeltmyngeestomNeerlandsWater-leed
Te aanschouwen m gedicht, met rouw-ge-waad bekleed?
Ik voel myn zang-aer ryst, by 't ryzen der riveren,
En zoekt ontlasdngen langs 't veld van myn papieren.1

Zo opent Nederlands water-nood (1741), een gedicht van de m Amsterdam

woonachtige koopman en dichter Pieter Huisinga Bakker (1713-1801). Het

gaatover dewatersnood van 1740-1741.Tijdens dewintermaanden braken
op veel plaatsen in het rivierengebied de dijken door met desastreu2e
gevolgen: rientaUen mensenvonden de dood, honderden personen sloegen
opdevluchtenveeldierenverdronken. Dematerieleschadewasenorm. 2 In
zipmaarliefstvijftig pagina's teUende lyrische beschrijving neemtBakker de
lezermeeop eenfictievereisdoorhetrampgebied. Hethoofdpersonage, de
ik-figuur, maakt een lange zeUtocht en doet verslag van de
huiveringwekkende taferelen diehij onderweg tegenkomt Verwoeste huizen,

hongerigevluchtelingen enverdronkenkoeien:geendetailblijftonbesproken.
Bakker faatzijndichterUjke verbeeldingskracht devrije loop. Hij gebruikt een
meeslepende stijl, die door veel opsmuk wordt gekenmerkt. Het wemelt van
dekleurrijke bijvoeglijke naamwoorden, metaforen, alliteraties enhyperbolen.

Voor Bakker staat feitelijke accuratesse niet voorop, zo meldt hij in het

voorbericht: 'Hetis geenhistorische verteUing, maar, nadenaardderDichtkonste, een schilderagdge beschouwing van Nederlands-Water-nood, met
verscheidebyvoegselen ensieradenomgesierd, om, zooveelmyhetzelve in
het midden van de beslommeringe der koopmanschap, mogelyk was, na den

1 P.Bakker,Nederlandswater-noodvandenjaarenMDCCXLenMDCCXLJ(Amsterdam

1741);Ditarrikelistot standgekomeabinnenhetNWO-Vidproject 'DeaUngwith

disasters. The shaping oflocal andnational identides in the Netherlands, 1421-1890'
(www. dealingwithdisasters. nl). Ik bedank Hanneke van Asperen en Adriaaa
Duiveman voor hun suggesties ea opmerkingen.

23Ester Naomi Perquin, 'Nattigheid',

2 Voor een overzicht van de weersomstandigheden en gevolgea zie: J. Buisman,

https://www. dichterdesvaderlands. nl/gedicht/natdgheid/, geraadpleegd 10

november 2020.

Dui-yndjaarweer,windenwaterindelatelanden.OnderredactievanA.F.V.vanEngelen.
V: 1675-1750 (Franeker 2006) 704-714.
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smaakvanverschiUende tongen te schikken'. 3 De dichter wil zijnpubliek dus

terugindewijzewaaropdeprotagonisten vanhunwerken2ichalspoedsche

vooral vermaken.

verslaggevers profileren.

Hetklinktparadoxaal: eendichterdiedeellendevaneenramp 20fraai
mogelijk probeert te verwoorden. Toch was dit aUedaagse praktijk in de
vroegmoderne tijd. Rampen vormden een belangrijke inspiradebron voor

WatersnoocUiteratuur als genre

schrijvers. Met eengoedrampdicht gavenze ookhun eigenvisitekaartje af.

Literaireambiriesgingenhandin handmet het tonenvan betrokkenheiden

Na een watersnoodramp klommen schrijvers steevast in de pen om de

medeleven met de slachtoffers. Dichters reikten bovendien tal van leerrijke

gebeurtenissen optetekenen. HuntekstennamenaUerleivormen aan Denk

morele en religieuze boodschappen aan, die de le2er veerkracht konden

aan kronieken, ooggetuigenverskgen,

bieden om de ramp te verwerken. Dat aUes deden ze op een zo eloquent
mogeUjkewijze,naarhetHoradaanseadagiumutiledulci:hetnuttigedientmet

pamfletten,gedenkboeken,preken,Uederenentoneelstukken.Wekunnendit

soort teksten met de verzamelterm 'watersnoodUteratuur' aanduiden. De

hetaangenameverenigdtewarden.
Dat roept de vraag op hoe in hoeverre we dit soort

gelegenheidsgedichten als historische bron kunnen gebmiken. Poedsche

beschrijvingengevenperdefinideeenvertekend beeldvan dewerkelijkheid:
zebiedeneengestileerde representatie ervan. Datmaaktzemindergeschikt

om er historische gegevens en feiten aante ondenen. Tegelijkerdjd, zo zalik

betogen, zijn ze onmisbaar voor een beter begrip van hoe mensen vroeger
met natuurverschijnselen zoals oversttomingen omgingen. Literaire werken

boden niet aUeen troost, maar zevoorzagen degebeurtenissen ookvan een

romans, gedichten, verhalen,

term 'Uteratuur' moet daarbij breedwarden opgevat. Literatuur omvatte in de

vroegmoderne tijdnameUjkved meerdantegenwoordig. Rond1900raakte

de betekenis van de term Uteratuur (ook wel belks-lettres genoemd) sterk
versmald en verwees dezelouter nognaar 'hogere' kunstvormen waarin de
esthetische kwaliteit voorop stand. Tot de 'echte' Uteratuuf rekende men

steeds minder genres. Voor detwinrigste eeuwwashetblikveld veel breder.
Naastdettaditionele genresvandepoezie,hettoneel en deromanwarden
in de vroegmoderne tijd bijvoorbeeld ook reisteksten, liederen
embleemboeken, dagboeken,pamflettenenessaystotdeliteratuurgerekend.s

diepere betekenis door er reUgieuze en morele lessen aan te verbinden. Het

WatersnoodUteratuur besloeg in de vroegmoderne tijd dus allerlei genres,

gebmik van stilisdsche middelen kon functioneel zijn in het versterken van
deboodschap en20deimpactvanhetwerkvergroten.4
Na een korte introducrie op het genre van de watersnoodliteratuur,
maak ik een rondgang langs vier achtriende-eeuwse watersnoodgedichten
wa een fondrei2ende ik-flguur de hoofdfol speelt. Hoe posidoneert dit

van personages die bepaalde deugden of ondeugden vertegenwoordigen.

lyrische 'ik' zich tussen depolen van verslaggever en dichter? Hoe verhouden
authentidteit en het literaire karakter van de tekst zich tot elkaar? Aan bod

komen deliteraire watersnoodverslagen vanBakker, OUvier Porjeere, WiUem
de Perponcher, en Evert Schonck. Hun teksten bestrijken de periode 17411799,detijdwaarindegevoelsUteratuur eenhogevlucht neemt. Datzienwe
3 Zie het (ongepagineerde) voorwoord in Bakker, Nederlands water-nood.

Over de esthetische funcdevan 'rampenkunst', zie GerritJasperSchenk, 'Images

of Disaster: Art and the Medialization ofDisaster Experiences', in: K. Kenichi e.a.
Catastrophe andthepowerofart:CatalogueM.oriArtMuseum(Tokyo 2018) 145-149.Voor

waarinuiteenlopendeaccentenwerdengelegd.Zolagineenpreekdenadruk
op desdchteUjke les,terwijl toaeelstukken ruimte bodenvoor hetneerzetten

Uederen combineerden sensationele details met een morele boodschap,

terwijlgedenkboekenvaaktabeUenbevattenwaarinhetaantaldodenperdorp
werd opgesomd. Toch zijn er ook enkde standaardingredienten te
onderscheiden diewe door aUegenres heenvinden.6
Ten eerste staan auteurs vrijwel altijd stil bij de verschrikkeUjke

gevolgen van de ramp. Huiveringwekkende scenes met mensen
die
hun
ouders
rkeert
toevlucht op daken zoeken, loeiendvee dat in doodsnood

ye

en

die hun kroost zien verdrinken: het wordt allemaal breed uitgemeten. Ten
tweedeiserveelaandachtvoorwonderbaarlijke reddingen. HoeafschuweUjk
5 Zie voor een omschrijving van het begrip 'Uteratuur' en 'beUes-letttes' in de

eenramp De culturele verbeelding van dewatersnood van 1799'in: Vooys39 (2021)

achttiende'eeuw: I. Leemans en G. Johannes, Worm en dander. Geschiedenis van de
Nederlandse literatuur. DeRepubliek1799-1800 (Amsterdam 2013) 58^61.
" Hethiemavolgeadeisgebaseerdop:L.Jensea,WijUgenbetwater,^.eneeuwenoudestnja.

18

19

een toepassing op de Nederiandse rampcultuur, zie: L.Jensen, 'De schoonheid van
1, te verschijnen.

(Nijmegen2018), U-23.
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dlr amp. ook is' erzijn . altiid gebeurtenissen

putten, zoals de miraculeuze

waamit mensen

hoop kunnen

gewaande'familiele den^
Ook het motief van het kindje in de wieg dat uit het water wordt'
redding van

verloren

: tot devaste ingredienten van dewatersnoodliteratuur. Eenderodeen

laatste standaardelement is degodsdienstigemoraal. Vrijwel'aJle"sAriJve7s

propageren eenreligieuze boodschap. De ramp wordt als'een strafvan God
± Om nieuwe straffen te voorkomen, dienen mensen berouw'te

tonenenachdeugdzamertegedragen.Zoalsdehierbovengenoemde'Bakker
t: 'Eenongeveinsdevloedvantraanen,uitgestort / VoorG-od,

van^eene ziel door waar berouw gepord, / 2al 's Hemels 'grimmieheio

uitblussen en verdooven'.7 Wie tot mkeer kwam, bleef~in d'e~toek^mst
Inhoudelijk is er dus veel wat de verschmende genres binnen de
watersnoodliteratuur bindt.Verderzijnerookstilistischeo°ve7eenkomsten'te

ontdekke.n.-, of hetnu om eengedenkboek ofgedichtgaat7auteurs"doen
vn!weulti. idcenberoeP°Pdeverbeeldingskracht"om deh'uivermgwekk^nde

^eurtemssen 20aanschouweU)kmogelijktemaken.Neembijvoorbeeldhet

I^a^/gedenkboek, mt 1799: B^^<? ^ denwatersnoo^van^j'aar

IX van de belastingambtenaar, landmeter en schrijver CorneUs
i. Hij geefteenminutieuze beschrijvingvandeoversttomineen~'inhet
nvierengebied, inclusiefeenuitgebreide o'pgavevanaUeschadeen°de eiften

ten behoevevan de slachtoffers zijn bmnengekomen. ~Hoewel"^2i,r
weergavede 2akelijkeverslagleggi"g enhetcijfermateriaal centraalstaan; {
vanliteraire sdjlmiddelentoe:

ZwaareijsschotsenvaUenvandesteiledijkenbinnenwaards,maaken
^hoolen enafgrondenvangaaten,diedesterkste borstweermgen

vanhetwater ondermijnen, wijl weder andere schotsen vanvoorcn&de

ten van een scheuren. Een toestand 20 bang en akelig, dat de

3en,zichnietmeerveiliginhunnewoonineen

meer achtende. mthunnehuizenvliedende, zonder dikwijls te-wee°ten
waar been voelen, wijl het gevaar alomme dreigt, en elkraad"en
om hulp schreeuwt.8

8 c;2mesen> Kuchryvm&van den^tersnoodvan -fjaarMDCCXCIX, m verschnd.
1800), 32-33.

jammerklagten', aldus Zillesen. 9 Zillesenwoondeop datmomentin Utrecht
en was waarschijnlijk geen ooggetuige van de ramp. Zijn werk laat zien dat
Uteraire stijlmiddelen ook voorkomen in genres die meer op de zakelijke
verslaglegging gericht zijn. In die zin is het onderscheid tussen bronnen die

primairgerichtopdeoverdrachtvanzakelijkeinformadezijn,enmeerliterair
gestileerde teksten, minder groot dan je zou verwachten.
Dat neemt niet weg dat er graduele verschiUen bestaan.
Vanzelfsprekend speelt de srilering van de taal een grotere rol in

gelegenheidsgedichten,al is het maarvanwegehet gehanteerderijm. Uit de
grote hoeveeUieid watersnoodgedichten heb ik er vier uitgelicht, waarin een

ik-figuur als een verslaggever door een rampgebied reist. Die ik-figuur
presenteertzijnobservatiesals authentiekenwaar,maaris op zijnbeurt een
product van de dichterUjke verbeelding. De dichter creeert immers de ikfiguur, die soms heel literaire kenmerken vertoont. Zo kan een rondreizende
ik-figuur zich als een tweede Aeneas (de hoofdfiguur uit Homerus' beroemde

epos, de Aeneis),gedragen.De ik-figuurkanzichook, ondermvloed van de
literairemode,alseenuiterstsentimentalistischeobseryatoropstellenDatzijn
zaken waar je bij de interpretatie van rampgedichten rekening mee moet
houden.

In de literatuurweteaschap warden dit soort vonnen van literaire
zelfenscenering ook wel met termen a\s posture (gemunt doorJerome JVteizoz)
en self-fashioning (gemunt door Stephen Greenblatt) aangeduid. Posture duidt
op de houding die een auteur aanneemt in zijn werk en self-fashioningverwijst
naarhet ideedat auteurs zichvia hun literaire werkprofileerden als publieke

personen. 10Het voert te ver om uitgebreidop deze theoretische concepten
in te gaan, te meer daar er veel discussie over de toepasbaarheid van dit soort
begrippen op vroegmoderne literatuur bestaat. Maar 2e herinneren ons eraan
9 Zillesen, Besehyving, 35.

7 Bakker, Nederlands-Watemood. 48.

van^ons vaderlandjoor _y. verstoppt ngen

De adjectiva 'zwaare', 'diepe' en 'sterkste' kleuren de tekst en maken dmdelijk
hoe hachelijk de situade op dat moment is. Verder weidt Zillesen uit over
angstige vluchtelingen die radeloos hun huizen ontvluchten. In die stoet
bevinden zich hoogzwangere vrouwen in 'barenswee', weduwen met him
kroost, moeders met 'tedere 2uigelingen aan de borsten' en een
voortkruipende grijzaard. De lucht vult zich met 'hartbreekende

veroor^aakt;
~

20

met

kunst-plaaten"en"een"Sk7art.
"

' "" """ ''"

10Voor eea handzame inleiding op deze begrippen en een discussie over de vraag in
hoeverre ze toepasbaarzijn op vroegmoderne literatuui zie: N. Geerdink,Dichtersen
verdiensten.De socialeverankeringvan bet dichterscbapvanJanVos (1610-1667) (HUversum
2012), 15-19.
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datdichters zichop eenbepaaldemanierprofileerden inhunliterairewerken

dat een ik-figuur ook een vorm van (literaire) zelfrepresentarie was. Wie
gedichten gebruikt als historische bron, dient zich te aUen rijde daarvan
bewust te zijn.

Een zeilende dichter

We beginnen deze rondgang bij Bakkers Nederlands water-nood. Op de
titelpagina prijkt een fraaie prent van Jan Caspar Philips. Daarop is een
zeilboot afgebeeld dielangs oversttoomde gebiedenvaart. Schrijvend ophet

achterdekziteendichtersamenmetMelpomene, demuzevandettagedie.

Bovenaan is deFaam, godin van het gerucht, afgebeeld. Op elkvan devier

hoekenvandeprentiseenriviergodafgebeeld:deTiber,deDonau,deRijn
en de Maas In en langs het water schieten verschiUende groepen mensen

elkaar te hulp: drenkeUngen warden aanboard van eenbootje getrokken,

terwijl anderen elkaar op de droge oevers omhoogdUen.

Kunsthistorica Hanneke van Asperen heeft in haar analyse van de
prent kten zien dat de prentmaker de tekst van Bakker nauwgezet heeft

gevolgd. " De dichterin deboot is deik-figuur in de tekst. Al zeUende doet

dezeverslagvandegevolgenvandeoverstroming. VanAsperenbetoogtdat
de dichter zowelop deiUustratie als in de tekst, vooral ooggetuige is van
onderlinge hulpvaardigheid. Beeld enwoord moeten delezeraansporen tot

liefdadigheid,en versterken elkaar.

Het gaat om een 'verbeelden tocht' (ficdeve reis), 20 meldt Bakker in

het voorbericht. 12 Voortdurend vraagt de dichter daarbij zijn muze,
Melpomene, om inspirade en kracht: 'Versterk me, 6 Melpomeen!' "
Daarnaast laat hij zich

yo eden door klassieke

dichters als Ovidius

en

Vergilius,

diehijregelmatigparafraseert.Deik-figuurheeftmededaardoorwelietsweg

van eenrondtrekkende Aeneas - het hoofdpersonage mt Vergilius' epos
Aeneis, die na zijn vlucht uit Troje na vele omzwervingen Italie bereikt.

Bakkers ik-figuur bereikt navele omzwervingen dethuishaven Rotterdam.

Afbeelding 1. Titelprent Nederlands Watemood (1741) door Jan Caspar
PhilipsvanP.Bakker, Rijksmuseum Amsterdam.

De reis van de ik-figuur is in twee delen opgedeeld. Eerst vaart hi) van

,

7?," ASPel-en''LiefdeentragedieintiJdenvanwatersnood' (28augustus2019),

http://hannekevanasperen. nl/Uefde-en-tragedie-in-rijden-vanwatersnood/(geraadpleegd 17augustus. 2020).
12Zie het (ongepagineerde) voorbericht 'Aan den lezer' van Bakker in Nederlands

water-nood.

13Bakker,Nederlandswater-nood,8.
22

Woudrichem naar Hedikhui2en. Daar moet hij een adempauze nemen en

weidthij uitover depolideke situatie in Europa. Het continent wordt op dat
moment geteisterd door de Oostenrijkse successieoorlog, hetgeen de
rampspoed nog groter maakt. Vervolgens stapt hij weer aan boord en
vervolgt zijntochtvia deBetuwe, Nijmegen enGorinchem naarRotterdam.
23
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Eenmaal aangekomen verandert de stemming: treurnis maakt plaats voor
vreugdezang omdat de ik-figuur daar binnenkort een bruiloft heeft (hier
vaUen de ik-figuur en Bakker samen). Daarna is er ruimte voor bezinning:
oorlog enwatersnood hebbentot grote armoedeinhetvaderlandgeleid, en

cultuurhistoricus Adriaan Duiveman heeft kten ziendatwatersnoodteksten

uit devroegmoderne tijd doordrenkt zijn van oorlogsmetaforiek en dat die
tot op dedagvanvandaag doorwerkt in hetwaterdiscours. 18

diemoetvolgens deik-figuurindevormvanliefdadigheidbestredenwarden.

Bakkers verslag mondt uit in een pleidooi voor liefde en
deugdzaamheid. Hijpnjstdehulpacdes vandekndeUjke bestuurders enroept

Tegelijkerdjd dienen mensen de hand in eigen boezem te steken om Gods
toorn te sussen: alleen oprechte deugd kan het tij keren.

literairebootfcis 20meteenheelconcrete, tastbareoproepomdegettoffenen

Deik^figuurprofileert zichals eengevoelige ziel. Hij wordt, waarhij
°,ok kor^t' diep.getroffen door de ramptaferelen die hij ziet. Dat stuwt zijn

aJleburgers donades te doen. i9Na aUelyrische uitweidingen eindigt deze
met geld en goederen te steunen.

dichterlijke bevlogenheid tot ongekende hoogten:

Een ooggetuigenverslag van Traanrijk
'kvoelhernieuwdekragt,nietskanmyn'driftvermind'ren
Ik zal ten reie gaanop traanen engeween,
En dobb'ren op den mg der dood'lyke akker-zeen,

In het bijna veertig pagina's teUende Ued Traanryk en Troosthart VWD. de

EnNeerlands Water-nood, wordmy diezwiergegeven,

eveneens de hoofdrol. 20Deze tteurzang gaat over de watersnoodramp van

Zoo schild'ren, dat deverfmag speelen met hetleven. 14

Het wemelt van dit soort poericale uitspraken in detekst. Steeds opnieuw is
de dichter geraakt door derampzaUge taferelen diehij aanschouwt. Het raakt

predikant'Olivier Porjeere (1736-1818) speelt een dichtende verslaggever

1775. Deze raakte de provincie Noord-Holland en de kusten van de
Zuiderzee het hardste. Duizenden mnderen verdronken, taUoze huizen
werden door dewatermassaverniedgd enzo'n zeventig mensen kwamen om

hemzozeerdathijherhaaldelijkoverweegttestoppenmetschrijven: "kVoel

waarlyk my depen, door zoo veel leeds begeven'115 Op dat soort momenten

zoekt hij steun bij Melpomene die hem nieuwe treiirstof en inspiratie moet

bieden, zodat hij verder kan dichten. 16

Hetmogeduidelijkzijndatwehiernietmet eengewoneverslaggever

18A.Duiveman, 'Depolderalseeuwigslagveld:Landschap,waterbeheei:enmilitaire

een rode draad door de tekst loopt. Wezienhetvoorbijglijdende landschap

polder. Ooflogsmetaforiek, geschiedschrijving endetoekomst van deNederlandse

door zijn poetische bril, en dat verklaart ook waarom er zoveel versterkende

Delta' in: L. Jensen & A. Duiveman, Welke verhalen vertellen we? Narratieve strategieen

adjecdva, hyperbolen entopoi (dichterlijke gemeenplaatsen) wardengebruikt.
Zo gebmikt Bakker bij monde van de ik-figuur opvaUend veel

random waterbeheeren .yespiegelstyging (Nijmegen 2020), 38-47.

i9Niet voor niets Ujkt del&guur van 'caritas' (Uefdadigheid) op de titel prent te zijn

van doen hebben, maar met een gevoelsdichter, wiens gemoedstoestand als

strijdmetaforiek. Hij spreekt bijvoorbeeld van hetNederiandse volk dat door

het 'geweldderwaat'ren aangerand' ende'waterwolf, diedeAlblasserwaard
heeft doen be2wijken. 17Verwijzingen naar de strijd tegen het water vloeien

naadloos over in passages over het oorlogsgeweld in Europa. De

metaforiek' in: Croniek 51 (2019), 103'^llL Zie ookA. Duiveman, 'DemiUtariseer de

afgebeeld. Ziehierover VaaAsperen: 'Uefde eattagedie m djdenvanwatersnood'

Zi"e over de hulveriening in 1740-1741: A. Driessea, 'Hulpveriening^na

oversttomiagsrampen inhetNederlands rivierengebied' in: Groniek147 (2000), 185198enT. Bosch, 'Natuur encultuur. Modernisering vanhulpverleniag nacatastrofale

oversttomingen' in de Nederiandse Delta, 1740-1861' in: Tijdschrift voor
waterstaatsgeschiedemsl\ (2012) 1-2, 39-47.

200. Porjeere, Traanrijk en Troosthart. Tweezang. Op den geweldigen storm en

14Bakker, Nederlands water-nood; De uitdrukking 'ten reiegaan'betekent zoiets als: 'me

erheen

begeye n'

(zie Woordenboek derNederlandsche taal,

via

wnt. inl.

15Bakker,Nederlandswater-nood,8.

16Ziebijvoorbeeld:Bakker,Nederlandswater-mod,8, 13,22,43.
17Bakker,Nederlandswater-nood,38, 40.
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nl)

buiten gewoonen vloed. Den 14dea van slagtmaand, -1775. In drie afdeeUngen
gezongen teDelfshaven' in:idem, Zanglievende uitspanningen {A.mswAwa. 1788) 189235.Debevindingen indezeparagraafzijn medegebaseerd op:L.Jensen, ^raanrijk
enTroosthart. Zingeaoverwatersnoodrampen indeachtdende eeuw'in:Mededelingen
vandeStichtingjacobCampoWeyerman42 (2019) 1, 1-14.
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hetleven. 21OokdeinwonersvanDelfshavenbeleefdenangsdgemomenten.

Met oorv-erdovend kabaal sttoomde het water daar 's avonds over de

sluisdeuren heen waardoorgrote delenvanZuid-HoUandbedreigdwerden.

Uiteindelijk slaagden twee burgers er met behulp van de sluiswachter in het
gat te dichten, maar deravage was enorm. 22

opderestvanhetgettoffengebiedendederdeopdechristelijkeles.Inde
'Nazang' rondt dealwetende verteUer hetrelaas af.

fraanrijk is overduidelijk een alter-ego van de dichter-predikant

Porjeere. Hij geeft een levendige beschrijvmg van zijn traumatische
ervaringen. Zobeschrijfthoehij tiJdenshetontbijtwordtopgeschriktdoor
een alarmerend bericht van de buren: het water komt!

'k Was naauwUjks in den hockvan mijnen haardgezeetea,
Om 't voedend Ochtendbrood met smaak erkendijk te eetea,

Ofeenderbuurenkwammettijding, datdevloed

Tewagtenwas,ikvloog, jamet een'dubblen spoed,
Ter plaatsdeur uit, enzaghet schommlend waterkoomea,
Ikgreep eenvloedplank bij 't geraasderwUdesttoomen,
En maakte in aUen haast het keldervenster digt. 23

Het'vliegendwater'komtechterrazendsnelopzetten. Eerstloopthettuintje
van Traanrijk onder water. Hi) weent om het verUes van zijn 'beddeke vol

groenepieterseUe' enzijnsierbloemen Dandringthetwaterhethuisbinnen

Traanrijk stoift de trap op envoelt zijn hart in zijn keel kloppen. Zijn huis

beginttekraken enhi)isbangommetwaningenalweggesleurd teworden.
In"paniek vluchten hi] en zijn moeder naar zolder waar 2e de schoorsteen

horen afbreken. Ze nemen wat huisraad mee om de avond door te komen.

Middernacht gaatde storm weer liggen enis het ergste gevaar geweken^

Het gedicht bevat ookpassages diePorjeeres ervaringen alspredikant

Afbeelding2. Oversfromngvan desluisinDelfshavenin 1775,doorNoahvanderMeer,
naareen tekening van Henrik KobeU, Rijksmuseum Amsterdam.

Het treurlied van Porjeere bestaat uit een voorzang, drie gezangen en een
slotzang. In de voorzang warden de twee hoofdpersonen, Traanrijk en

Troosthart, gemtroduceerd. Zij zitten gezamenlijk opeenbankje aandeMaas.
Het hoofdgedeelte bestaat uit een 'tweezang' tussen beidepersonages, waarin
ze elkaar beurteUngs toezingen. Dat doen zij in drie gedeeltes, waarbij de
eerste zang 2ich vooral op de gebeurtenissen in Delfshaven richt, de tweede

Eenbeschrijvingvan degevolgen van de ramp perprovincie en deelgebiedis te

vinden inJ. Buisman, A.F.V. van Engelen cds., Dui-yndjaar weer, windenwater in de

La^eLandenVI (Franeker2015),449-492.
22Buisman, Dui-yndjaarweer,p. 458-459. Zie over de situatie in Delfshaven ook het

herdenkingsboekvanJ.H. Hering, ^espiegelingoverNeerlandschwatemood, tusschen den
14denen15denNov. MDCCLXXV,I (Amsterdam 1776), 173-182.
26

weergeven. Traanrijkbeschrijfthoehi) op eenzondag>enkele dagennade
ramp^ weer moet preken. Hij geeft een uitgebreide beschrijving van de

hartverscheurende dienst. Er wordt gehuild en gejammerd, gekreten en
geschreid:
'k Zal 't preekuur nooitvergeeten,

'kHebschiermijneoogenbUnd:mijnttaanklierleeggekreeten
Ikweeade- ikpreekte- ikriep- degrooteGodregeerf.
BeeftvoUsen! Beeftvoor Hem, die door gerichtenleett.

'k Zagaangedaan en blij mijn dierbre Havenaaren,
Getuchdgd - en gemkt uit duizeade gevaaren.

Wij weeaden ondefUng, bedaard, vefstomd, verblijd

't Gebrooken hart wefd Gode in 't Beedehuis gewijd.

'kRiepmijngemeentetoe- vooraldenwaarenvroomen,
23Porjeere,TraanrijkenTroosthart','196-'!97.
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Om dankende in 't gebed met mij tot God te koomen.2

HetzindeUjkZaandambekermt zijalotgeval.

Het dijkrijk Heusden beeftinzijn'bedamden wal.eeken.

De kerkdienst biedt de gelegenheid om uiting te geven aan het bezwaarde
gemoedenviadeuitingvanemodesnadertot elkaarentot Godte komen.25
Het personage Traanrijk valt dus in belangrijke mate samen met de
predikant Porjeere, die de ramp aan den Ujve heeft erv-aren. TegeUjkerdjd
moetenwe ook een onderscheidmakentussenPorjeere en zijn alter-ego. De
wijze waarop hi) bij monde van Traanrijk verslag doet van de ramp, is literair

ingekleed.HetbeginteralmeedatTraanrijkaandrangvoelt ommiddernacht
te dichten. De storm is nauweUjks gaanliggen, ofhij grijpt al naar zijn Uer:
De witte maan daagde op - het zwerk, door God gestild,
Vertoonde een heldre kleur met blaauwgeverfde wangen:

't Gezichtalleen ontstak denlust tot Nachtgezangen:
Ja, 'k greep de dankharp reeds in 't lachend oogenblik. 26

Dat is natuurlijk een hoogst onwaarschijnlijke handelingvoof iemand die
zojuist in doodsangst heeft gezeten, maar we hebben dan ook te maken met

eengestileerde,literaire reacrie.M'et 'Nachtgezangen'verwijstTraanrijknaar
alle waarschijnlijkheid naar het beroemde werk van de Engelse dichter

Edward Young, auteur van The complaint: or, Night-thoughts on life, death, <6°
immortality (1742-1745),vaakafgekorttotNigbt-tboughts.Younglegdedebasis
voor de zogenaamde graveyard poetry, waarin dichters over thema's als
eenzaamheid, melancholic en doodsverlangen schreven. Ze posidoneerden
zichzelf het liefst in het voile maanlicht en op verlaten kerkhoven. De

gevoelspoezie,meerinhetbijzonderhetsendmentalisme,namookeenhoge
vlucht in de Nederlandse letteren. We komen het in deze periode tegen bij
auteurs als Rhijnvis Feith en ElizabethMariaPost, die zich Ueten inspireren
door de natuur en hun emoties de vrije loop lieten. 27
Uiterst literair is ook het verslag dat Traanrijk doet van de gevolgen

vanderampvoor derestvanhetland.De alliteraries,versterkende adjecriva
en verrijkende woordwolken vliegen de lezer om de oren:

De

Landklagt

kan alom

van

's Hemels

Het'noodbericht vliegt voort uit Kennemerlandsche streeken.
Daar'tVisschendEgmondbij hetlootsrijkPettentteurt,

En't BeverwijkschberichtdetrommelbUezen scheurt. 28

Als eenrazendereporterdoorkruistTraanrijkhetlandelomverskg
tedo^n
versierende
v^nd^eUendre

nhartenkreten,

maar

dan wd

27 Hierover: R. Honings en L. Jensen, Romantid en revolutionairen. Literatuur en

schrijverschapinNederlandinde18*en19*eeuw.Amsterdam2019, 101-116.
28

met

ye

meer

tv^n"danTen"krant~2oudoen. ledere plaats_krijgt een kenmerkende
re rblj:van:'t digt gebouwd Blokzi)!', "t Vlijtkweekend Harderwijk^

toTaan-twaterscheppendThoolen'. Dedichter putte duidelijk genoegen uit
woordenspel.

^ . , , _, _::i_:,

Aan'de'ene kant biedt Porjeeres tteurzang een fascinerende inkijk m

hetlevmvanee'nachtriende-eeuwse predikant, diemoestvluchten voor het
water.Wevolgenbij mondevanTraanrijkzijnangsdgstemomentenenaen
de ;
ttoost put uit de kerkelijke gemeenschap. ^Aan
iii veerkrlc ht
en

kammoeten~w7het historischepersonagePorjeere enzijndichtendealterriik van elkaar onderscheiden. Traanrijk gedraagt zich als he

Fvande~sentimentele dichter, diein hethoistvan denacht zijnlier

^riJp'te^zipemoties'devrijelooplaat.Ditpoedscheverslagisdanooksterk
geUeurddoordeUterairemodevandietijd.
Uteraire toranen bij de ramp van 1799

In1799vondopnieuweengroteoversttommgplaats.Ditkeerwerdmoral
h±et^merengebired~zwaar getroffen. Tientallenpersonenkw^en^om^h^
leven/hond^rdenkoeienverdriflkenenhuizenliepengrotemateriele^ch

lop.v'HeTaan~d7waalgelegendorpDoornikverdweenzelfsvoorgoed m
golven. 29

24Porjeere, Traanrijk enTroosthart', 209.
25 Zie over de rol van preken bij rouwverwerkmg na rampen: A. Duiveman, Praying
for (the) Community: Disasters, Ritual and Solidarity in the Eighteenth-Century
Dutch Republic' in: Cultural and SocialHistory 16 (2019) 5, 543-560.
26 Porjeere, 'Traaniijk en Troosthart, 206.

roede spf

28Porjeere, Traanrijk enTroosthart', 216.
29Buisman, Dui-yndjaar weer, windenwater, 910-915.
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uitgehongerd kindje. Samen met zijn gesprekspartner redt hij de huilende
baby, waarna het aan de borst van de moeder wordt gelegd: 'Zy legt het aan,
het zuigt, en slokt, / En laaft zig aan die bron des leevens'. 32De ik-figuur
eindigt zijn relaas met een huiveringwekkende scene waarin mensen
schreeuwend op de vlucht slaan, omdat de dijk verder is gescheurd. Geen
opwekkend slot, maar eenopen einde dus.
Het moge duideUjk 2ijn dat dezeik-figuur een fictiefpersonage is, dat
tot leven is gewekt door De Perponchers pen. De taferelen zijn vooral
bedoeld om een godvruchrige boodschap over te brengen op de le2er en te
benadmkkendathulpvaardigheidin dit soort situatiesvanlevensbelangkan
zijn. De literariteit blijkt ook uit zijn gebmik van het motiefvan het kindje in
de wieg. Dit was, zoals eerder gezegd, een veelgebmikt beeld m
watersnoodUteratuur. 33 Het kwam daadwerkelijk voor dat er drijvende

wiegjes met kinderen daarin uit de golven geredwerden, maar we kunnen er
vrij zeker van zijn dat deze scene aan de fantasie van de in Utrecht
woonachtige De Perponcher was ontsproten.

Afbeelding 3. Storm voorNijmegen, Reinier Vinkeles, 1799, Rijksmuseum Amsterdam.
Opnieuwlieten dichtende reporters vanzichhoren. Zoverschenen erliteraire

rampverslagen van W.E. de Perponcher (1741-1819), polidcus en dichter te

Utrecht en^EJ. B. Schonck (1745-1821); rector van de Ladjnse school te

Nijmegen.Eerstgenoemdewasgeenooggetuigevanderamp,maarsprakzi)n
dichterlijke verbeelding aanin Tafereeluit denwatervhedvan 1799. Daarinreist

eeni^figuurlangshetrampgebiedenvoertverschmende gesprekkenmetde
noodlijdenden Aaneenbewoner vaneendijkwoning vraagthij hoedezehet
voUioudt in 2ulk gevaarlijk gebied te wonen. 'Och Vriend, de Heere waakt',
is destichteUjke les diedeik-figuur daarleert. 3"Hij zietvervolgens eenboot

Anders dan De Perponcher had Schonck de ramp wel van dichtbij
meegemaakt. Op21 februari 1799kreegNijmegenmetijsophopingen enzeer
hoge rivierstanden te maken. De stad puilde uit van de vluchteUngen uit
naburige dorpen, en bleef zelf ook niet ongeschonden: meer dan
tweehonderdhuizenliepenonderwater. Debewonerswarenhunwoningen
ontvlucht en zochten hun heil hogerop.34Schonck gaf er een dichterlijke
impressie van:

Ik zie,van buuren, en gehuchten,
De veege landlien naar de stad,
Zoo veel de nood het toelaat, vluchten,
Met vrouw en kroost, hun besten schat. 35

met eengezininhetijs vastzitten enbiedt zijnhulp aan. 2e skgen erin dehet
vaartuigvlot te trekken, tot grote opluchting van deman aanboord. Tranen

Hij baseerde zich op waar gebeurde taferelen, maar stelde de zaken wel wat

vandankbaarheidvloeienlangszijngezicht. Ineengesprekmetdeik-figuur
vertelt hij over zijn angstigste momenten. Opnieuwkrijgt deik-figuur een
belangrijke boodschap mee: 'Hoe wonder Gods Voorzienigheid / Kan

Nijmegen bedreigen, groter entalrijker gemaakt danzeinwerkelijkheid waren,

erger voor dan ze in werkelijkheid waren. Zo had hij de ijsschotsen die
scheefhij in een begeleidende voetnoot. De dichterlijke vrijheid stond dat

waaken, voor 't behoud der menschen'. si Het volgende benarde moment

dientzichalweeraan.Nuzietdeik-figuureenwiegjedrijven metdaarineen

30 W.E. de Perponcher, Tafereel uit den watervloed van 1799' in: W.E. de
Perponcher, Gedichten (Utrecht 1800), 123-133. Citaat op 125.
31 Ibidem, 129.

32De Perponcher, Tafereel', 131.
33Jensen, IFy tegen betwater, 20-21.
34ZUlesen,Beschrijvingvan denwatersnood,68.

35EJ.B.Schonck,Dichterlgketafereelvandentegenwoordigewatersnood(Nijmegen1799),8.
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volgens hem echter toe: hij wilde storende herhalingen m zijn tekst

voorkomen. 36

Andere keren hield Schonck zich wel aan de waarheid. Dat gold
bijvoorbeeld voor dereddingvaneenhuisgezinmetzevenledendatopeen
rietendakzat HetginghieromhethuisgezinvaneenzekereJanDaanemt
Beumngen - Schonck had dezeinformade uit een briefvan de Nijmeegse
prediksmten gehaald.37Andere keren waren de scenes overduidelijk Tan
Schoncks fantasie ontsproten, zoals die waarin een moeder in doodsangst

haarkind^stevig tegen zichaandrukt. Zij richt daarbij hetwoord tot God,Tn

de hoop dat Hij hen zal sparen:

enshetHoratiaanse adagiummoet eendichter eerst zelfhuUen,

voordathS'andefen kanraken. 3^Diehoudingwas door,
por)eere tot_het
ortdul-end ttanen ^
uiutefsTedoorgevoerd:zijn alter-ego Traanrijk
yo
start

aUeswat N ziet. Datwordt nogeens versterkt door deliteraire sttommgvan
die door

rers entimentalisme die vanaf ongeveer 1770 in de mode kwam
Lri'eere"w7rd~nagevolgd. Dergelijke Uteraire invloeden maken dit soort
en

- geschiktalshistorische bron-_deonderzoeker

£n'&er"alAa^weimg historische gegevens aanondenen. ZeverteUen ons
Ser wdveel over"de manieren"waarop rampen m hetverleden

^rwerkt. 'Poedsche rampverskgen vormden niet aUeen^eenmdaatklep
voor
dichters

d7vdichter, ''maar

boden

een

venster

op de

werkelijkheid.

De

Indien Gy lust hebt om te spaaren,
KuntGyeenpas-geboorenwicht
In 't Vloeiend nat des Nijls bewaaren,

^erbonden'er bovendien sdchtelijke lessen aandie eenieder ter harte moest

Daar't op eenhand-vol biezenligt. 38

de'ugdgeZde'haften, / Aan d'armen hulp te bien, dus zdvende ieders

Opwaarheidgebaseerdofniet, in aUegevaUenmoesten dit soort taferelen de

nemen.~Envdeechtgeraaktwerd, resttenogmaareendmg:bijstandverienen
Bakker: 'me^onbek]"omPenhanden
waTf 'mogeUjk. Yn'de woorden
van

smarten. '40

lezerervandoordringendatzemoestenblijvenvertrouwen opGod.
Tot besluit: feit versus fictie

Door middel van gelegenheidsgedichten toonden Bakker, Porjeere, De
Perponcher en Schonck zich bettokken bij de getroffenen \an

watersnoodrampen. ZekozenaUeviervoor eenvormwaarineenik-figuur
een reis door het rampgebied maakt. Twee van henverwerkten hun eigen
ervaringen in de tekst: Porjeere en Schonck. Dat maakt hun verslagen met

onmiddeUijk feiteUjker integendeel Evenals de andere dichters gr^penze

terug op aUerlei stilisdsche motieven en literaire middelen" om de

ramptaferelen tot leven te wekken. Het ging hun er niet zozeer om een 20

waarheidsgetrouw mogelijk beeld van de gebeurtenissen te geven, maar ze

wildeneen20levendigenemotioned mogeUjkbeeldschetsen. "Hungedichten
waren vooral bedoeld om op het gemoed van de lezers in te werken.

39'Sivismeflere,dokndum estprimum ipsitibi'schrijft Horadus inzijnArsPoetica,

36Schonck, Dichterlyke tafereel, 24.
37Schonck, Dichterlgke tafereel, 21.
38Schonck, Dichterlyke tafereel, 18.

vs 102-103.

40Bakker,Nederlandswater-nood,46.
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