
Rampen – Inleiding 

In 2015 wijdde het satirische nieuwsprogramma Zondag met Lubach een item aan de 
aankomende waterschapsverkiezingen. Verschillende partijen maakten gebruik van opvallende en 
soms alarmerende affiches en reclamefilmpjes. Het waterschap Rivierenland kopte met de slogan 
“Zwemmen of stemmen…” en het waterschap Groot Salland adverteerde met een poster met een 
volledig overstroomd landschap. Op de golven dobberde eenzaam een teddybeer. Het 
hoogheemraadschap Rijnland ging nog een stapje verder door een heuse rampenfilm te laten 
maken, getiteld Windkracht ’21. Dit reclameoffensief was bedoeld om meer mensen naar de 
stembus te trekken. Zeker met het besef dat de zeespiegel stijgt, is het belangrijk om na te 
denken over onze bescherming tegen het water. 

Nederland, waterland. Nederland heeft van oudsher een bijzondere relatie met het water. De 
gunstige ligging aan de Noordzee maakte het mede mogelijk om in de zeventiende eeuw een 
handelsimperium op te bouwen. Omdat bijna een derde deel van Nederland onder de zeespiegel 
ligt, hebben we in de geschiedenis ook veel schade ondervonden. Sinds het Deltaplan, dat na de 
watersnood van 1953 werd ingevoerd om het laaggelegen Nederland beter te beschermen tegen 
het water, hebben we relatief weinig schade ondervonden door overstromingen. In de eeuwen 
daarvoor was een natuurramp een vreselijke, maar ook frequentere gebeurtenis.


Dit thema over nationale rampen bestaat uit drie onderdelen. In deel 1 we kijken naar de manieren 
waarop Nederland van oudsher omgaat met een watersnood. Dat doen we aan de hand van twee 
casussen: de Kerstvloed van 1717 en de watersnood van 1820. Daarbij staan staatspapieren en 
het dagboek van de Groningse commies-generaal Thomas van Seeratt centraal. In deel 2 
bespreken we hoe rampen gezien werden als een straf van hogerhand en hoe ongewone 
fenomenen als kometen een onheilspellende, bovennatuurlijke boodschap aankondigden. In deel 
3 bespreken we ten slotte de rol van de monarchie tijdens crisismomenten, zowel tijdens het 
bestuur van koning Lodewijk Napoleon aan het begin van de negentiende eeuw als dat van het 
koningshuis nu. 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Rampen 1 – Vechten tegen het water 

Help! Menschdom! Help, wat helpen kan,

Het pekel schuimt en swelt, de winden

Verbaasen d’allerstoutste Man,

Of isser dan geen hulp te vinden?

Help! Hemel! Help: ach! wy vergaen,

Ons Landt dat wordt een Oceaen.


In zijn gedicht ‘De suchtende landman’ betreurde Johan Kemner de zware stormvloed die in 1717 
de Noordzeekust trof. De ramp kostte aan duizenden mensen het leven, verwoestte huizen en 
vernietigde veestapels. De Kerstvloed was een van de grootste natuurrampen die Nederland ooit 
heeft meegemaakt.


Door zijn natuurlijke ligging heeft Nederland altijd met overstromingen te maken gehad. Over die 
strijd tegen het water zijn tal van verhalen verteld, variërend van volksvertellingen over snuggere 
jongens die een ramp voorkomen door een vinger in de dijk te steken tot de film De Storm uit 
2009 en zijn dramatisering van de watersnood van 1953. Dankzij de Deltawerken en andere 
verdedigingssystemen heeft Nederland in de tweede helft van de twintigste eeuw relatief weinig 
problemen met water gekend. Voor de tijd bracht het water rampspoed met zich mee.


Vragen en opdrachten 

1. Ieder jaar berichtten de media over natuurrampen als watersnoden, aardbevingen en 
grootschalige bosbranden. Welke rampen zijn jou bijgebleven? Hoe reageerde je daar destijds 
op?


2. In 2017, driehonderd jaar de Kerstvloed van 1717, maakte regisseur Nico van der Wijk een film 
over de watersnood. De film gaat over commies-generaal Thomas van Seeratt (1676-1736), 
die verantwoordelijk was voor de dijken van Groningen. Bekijk de volgende trailer. Hoe worden 
Van Seeratt en de andere bestuurders afgebeeld?


3. Thomas van Seeratt hield een uitgebreid journaal bij van zijn werkzaamheden. Lees pagina 
7-8 en pagina 19-27. De tekst vind je hier. Maak eventueel gebruik van het WNT. 

a. Op 12 december 1716, ruim een jaar voor de ramp, bracht Van Seeratt verslag uit aan de 

afgevaardigden van Stad en Lande, de tegenwoordige provincie Groningen. Wat 
concludeerde hij over de staat van de dijken?


b. Hoe reageerden de afgevaardigden op Van Seeratts rapport? Op welke manier liet de 
auteur zien een expert te zijn?


c. Komt Van Seerratts beeld van de afgevaardigden overeen met dat uit de filmtrailer?

d. Vat samen hoe Thomas van Seeratt handelde op 26 december.

e. Tijdens de watersnood had Van Seeratt te maken met plunderingen. Hoe loste hij dat 

probleem op?

f. Waarom liet Van Seeratt zout aanvoeren?


4. In de achttiende en negentiende eeuw werden de reddingswerkzaamheden na rampen steeds 
beter gecoördineerd. Na de desastreuze Kerstvloed van 1717 werd bijvoorbeeld de overheid 
verantwoordelijk voor de staat van dijken. Voor die tijd hielden grondeigenaren toezicht. Ook 
het financiële aspect werd goed gedocumenteerd. 
 
In 1820 had Zuid-Nederland te maken met een watersnoodramp. De staat ging daarmee op 
een andere manier te werk.

a. Bekijk de volgende archiefstukken. Wat wordt in dit document beschreven?

b. Welk bedrag ontving Willem Zegen? Bereken hoeveel dat vandaag de dag zou zijn. Maak 

gebruik van de calculator op de website van het Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis (IISG).


c. Ook koning Willem I (1772-1843) schreef over de ramp. Bekijk deze afbeelding. Om wat 
voor een document gaat het hier?


d. Vat kort samen wat de koning hier schrijft. Je kunt de tekst hier vinden.
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https://www.youtube.com/watch?v=R4jn23Umvsc&w=560&h=315
https://www.groningerarchieven.nl/archieven?mivast=5&mizig=210&miadt=5&miaet=1&micode=1&minr=758936&miview=inv2
http://wnt.inl.nl
https://schatkamervannederland.files.wordpress.com/2018/08/dsc04978.pdf
http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php
https://schatkamervannederland.files.wordpress.com/2018/08/dsc04979.jpg
https://schatkamervannederland.files.wordpress.com/2018/08/wij-willem.pdf


Rampen 2 – Een straf van God 

In het verleden zagen mensen de hand van God in belangrijke gebeurtenissen. Het 
bovennatuurlijke was te zien in het natuurlijke. Het morele gedrag van het vorstenhuis of zelfs het 
hele volk was bepalend voor de welvaart van het land. Tijdens nationale rampen als 
overstromingen, branden en epidemieën verkondigden protestantse geestelijken vanaf de kansel 
dat God het land had gestraft. Als men niet tot inkeer kwam, ging het alleen maar bergafwaarts. 
Vaak werd een zondebok aangewezen. 


Vragen en opdrachten 

1. In 1741 werd in Amsterdam het boek Een historiesche beschryving van duure tyden en 
hongersnoden uitgegeven, een lange opsomming van rampen die Europa door de eeuwen 
heen hadden geteisterd.

a. Lees de voorrede op pagina 4 tot en met 12. De tekst vind je hier. Waarom is het volgens 

de auteur belangrijk om te lezen over rampen? En waarom heeft hij gekozen voor een 
heruitgave?


b. Waarom heeft de auteur volgens de tekst ervoor gekozen om anoniem te blijven?

c. Op pagina 8 verwijst de auteur naar een rampzalige gebeurtenis in de jaren 1739 en 1740, 

“een tyd, dat ons lieve Vaderland wederom onder de kastydende roede Gods, zugt”. Naar 
wat verwijst de auteur?


d. Lees op pagina 56-58 over de hongersnood van het jaar 852. Beschrijf op welke manier 
God in dit fragment wordt afgebeeld.


2. Ongewone hemellichamen zoals eclipsen en kometen werden met argwaan bekeken. 
Kometen zouden een bovennatuurlijke boodschap aankondigen dat Nederland opnieuw een 
crisis stond te wachten. Aan het einde van de zeventiende eeuw kwam dit geloof onder druk 
te staan. 
a. Bekijk het volgende pamflet, getiteld Boere praetje tusschen Leen, Kees en Jaep, over den 

tegenwoordigen toestand van zaeken uit 1742. De tekst vind je hier. Op welke manier 
wordt de actualiteit besproken?


b. Deze tekst wordt een ‘praetje’ genoemd, een type pamflet. Bekijk de volgende website 
over Nederlandse pamfletten en ga op zoek naar deze ‘praetjes’. Wat valt je op?


c. Lees pagina 26 tot en met 30, waarin wordt gesproken over een komeet die onlangs aan 
de hemel werd gezien. Beschrijf wat Kees, Leen en de Turken van de komeet vinden. De 
tekst vind je hier. 


d. De tekst schetst een contrast tussen plattelandsbewoners en stedelingen. Leg dit uit. Wie 
van beiden komt het beste naar voren?


3. Vergelijk de twee teksten uit vraag 1 en 2. Beargumenteer dat de twee anonieme auteurs een 
tegengestelde mening uitdragen. 


4. In september 1666 had Londen te kampen met een enorme brand, die het merendeel van de 
stad in de as legde. In dat jaar was Nederland in oorlog met Groot-Brittannië. Twee weken 
eerder had Nederland een grote nederlaag geleden, nadat de Engelse schout-bij-nacht Robert 
Holmes (1622-1692) het dorpje West-Terschelling volledig platbrandde. De Amsterdamse 
dichter Jan Vos (ca. 1610-1667) schreef een gedicht over de brand van Londen.

a. Lees het gedicht van Vos. De tekst vind je hier. Wie geeft koning Karel II (1630-1685) de 

schuld van de ramp? Hoe komt Karel naar voren?

b. Wat is volgens ‘de Vreê’, de personificatie van de vrede, de directe aanleiding geweest van 

de brand?

c. Het gedicht eindigt met de sententie “De schaâ is kleen die vreê kan baaren.” Wat wordt 

hiermee bedoeld?

d. Beargumenteer dat dit gedicht te lezen is als een politiek pamflet. 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https://books.google.nl/books?id=sMJkAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://schatkamervannederland.files.wordpress.com/2018/08/page_1.pdf
http://tempo.idcpublishers.info/search.php
https://schatkamervannederland.files.wordpress.com/2018/08/boere-praetje.pdf
https://schatkamervannederland.files.wordpress.com/2018/08/op-de-brandt-van-londen.pdf


Rampen 3 – Tijd voor een vorst 

Als er een grootschalige ramp plaatsvindt, reizen staatshoofden vaak af naar de getroffen 
gebieden. In Nederland zijn het leden van het Koninklijk Huis die dit soort bezoekjes 
afleggen. Nadat in 2017 orkaan Irma grote delen van Sint-Maarten had verwoest, reisde koning 
Willem-Alexander naar het eiland om de schade te inspecteren. Deze rol hadden vorsten vroeger 
ook. Al in de negentiende eeuw spoedden Nederlandse koningen zich naar overstromings-
gebieden van grote watersnoden. Waarom gebeurde dat?


In 1806 werd Nederland een vazalstaat van Frankrijk, waar Napoleon de scepter zwaaide. 
Napoleon stelde zijn broer Lodewijk aan als koning van Nederland. Lodewijk Napoleon was de 
eerste Nederlandse vorst die zich als een echte rampenkoning profileerde. 


Vragen en opdrachten 

1. Op 12 januari 1807, een half jaar nadat Lodewijk koning was geworden, ontplofte er een 
kruitschip in Leiden. Bij die ramp kwamen meer dan honderdvijftig mensen om het leven. De 
schade was niet te overzien. Diezelfde avond reisde Lodewijk Napoleon nog naar de getroffen 
stad.

a. In de Koninklijke Courant verscheen een nieuwsbericht over het bezoek van de koning. 

Bestudeer deze bron en vat samen wat de koning in Leiden deed tijdens zijn bezoek.

b. De Leidse buskruitramp werd in veel prenten weergegeven, zowel in eigentijdse prenten 

als in latere schoolplaten. Bekijk de volgende twee afbeeldingen van Pieneman en 
Nunnink op de website van het Rijksmuseum. Op welke manier wordt Lodewijk Napoleon 
hier gepresenteerd?


2. Sommige historici hebben beweerd dat Lodewijk Napoleon een onpopulaire vorst was. Hij zou 
slechts een marionet zijn geweest van zijn broer en gaf bakken met geld uit aan dure paleizen, 
terwijl het economisch slecht ging met Nederland.

a. Lees dit gedicht, dat geschreven werd naar aanleiding van een bezoek van koning 

Lodewijk Napoleon aan Amsterdam. Vlak daarvoor was de koning in Gelderland, waar een 
watersnood was geweest. Wat voor beeld wordt er van Lodewijk Napoleon neergezet? 
Komt dit beeld overeen met het negatieve imago van de koning?


b. In regel 13-18 wordt een vergelijking gemaakt. Wat is hier het verschil tussen de 
watervloed en de lauwerkrans?


c. Volgens regel 45-46 heeft Bato, een symbool voor het Nederlandse volk, één belangrijke 
eigenschap. Om welke eigenschap gaat het?


d. Fons Meijer, promovendus in het onderzoeksproject ‘Dealing with Disasters’, schrijft het 
volgende: 
 
Lodewijk Napoleon was koning van Holland net na de Franse Revolutie. Tijdens de 
Revolutie was het idee van het koningschap onder druk komen te staan. Koningen 
bekommerden zich immers niet om de behoeften van het volk, beargumenteerden veel 
revolutionairen. Om die reden werd de monarchie in Frankrijk dan ook afgeschaft. Ook in 
Nederland waren er revolutionairen die tegen het koningschap waren. 
 
Kijk opnieuw naar het gedicht. Beargumenteer waarom Lodewijk Napoleon zich op deze 
manier profileerde.


3. Niet alleen Lodewijk Napoleon profileerde zich als rampenkoning, ook vandaag nog is het 
belangrijke taak van het koningshuis om steun te verlenen tijdens momenten van nationale 
rouw.

a. In 2017 hield de televisiemaker Wilfried de Jong een interview met koning Willem-

Alexander. Tijdens dat gesprek hadden zij het onder andere over de MH17-ramp, de 
vliegtuigcrash die in de zomer van 2014 het leven kostte aan bijna driehonderd 
mensen. Bekijk het volgende fragment. Wat vind je van Willem-Alexanders optreden?


b. In een artikel voor De Volkskrant schreef politiechef José Rooijers over de manier waarop 
zij tegen de monarchie aankijkt. Lees dit artikel. Leg uit hoe Rooijers tegen de monarchie 
aankijkt. Welke rol speelt onze voormalige koningin hierin?


c. Ga in discussie met je buurman of buurvrouw over het artikel van Rooijers. Ben je het met 
haar eens? Hoe moet een leider zich volgens jou gedragen tijdens rampen?
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https://schatkamervannederland.files.wordpress.com/2018/08/schatkamer-bron-1.jpg
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-1882-A-5683
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-OB-86.909
https://schatkamervannederland.files.wordpress.com/2018/08/amstels-welkomgroet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PEyBUZe3Ctg&w=560&h=315
https://schatkamervannederland.files.wordpress.com/2018/08/schatkamer-bron-3.pdf

