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Door de opwarming van de aarde en de toenemende dreiging van klimaatrampen heeft het 
historisch onderzoek naar rampen en rampverwerking een hoge vlucht genomen. Het besef is 
doorgedrongen dat overstromingen, aardbevingen, hittegolven, droogtes, en de gevolgen 
daarvan (hongersnoden, epidemieën, insectenplagen etc.) een grote en vaak blijvende invloed 
hebben gehad op de ontwikkeling van lokale en nationale gemeenschappen.  
 
In dit congres onderzoeken we de maatschappelijke betekenis van rampen voor het Nederland 
in de periode 1780-1940. In deze periode hebben zich tal van ontwrichtende rampen voor de 
samenleving voorgedaan. Denk bijvoorbeeld aan de grote overstromingen van 1825 en 1861, 
de cholera-epidemie in de jaren 1830 of de grote stadsbrand van Enschede in 1862. Onder 
rampen verstaan wij in principe natuurrampen en geen opzettelijke fenomenen als 
oorlogshandelingen en aanslagen. In de praktijk is de scheidslijn tussen door de natuur of mens 
veroorzaakte rampen overigens niet altijd eenvoudig te trekken: zo kan een overstroming het 
gevolg zijn van slecht onderhoud van de dijken of  een brand ontstaan door een menselijke fout. 
Denk bijvoorbeeld aan de verwoestende buskruitramp in Leiden van 1807 of de Zuiderzeevloed 
van 1916.  
  
Op dit congres willen we de aandacht vestigen op de betekenis van rampspoed vanuit een 
multidisciplinair perspectief: welke gevolgen hadden rampen in culturele, politieke, sociale en 
religieuze zin? Ging men twijfelen aan Gods voorzienigheid, zoals sommigen deden na de grote 
aardbeving van Lissabon (1755) of nam de religieuze saamhorigheid alleen maar verder toe? 
Hoe werden rampen gerepresenteerd in culturele media, zoals de literatuur, gedenkboeken, 
kranten, tijdschriften, schilderijen en prenten? Welke rol spelen rampen bij (collectieve) 
identiteitsvorming op lokaal, regionaal, nationaal en transnationaal niveau? Hoe verwerkten 



individuen emoties en hoe werd de verwerking van emoties gereguleerd in de media? Welke 
impact hadden de rampen op wetenschappelijke ontwikkelingen? Hoe werd de herinnering aan 
rampen vormgegeven en welke functies hadden deze herinneringen? Welke veranderingen 
traden er in de loop van de tijd op in de maatschappelijk omgang rampen? Waren (en zijn) er 
lessen te trekken uit het verleden? 
 
Mogelijke subthema’s 
 

- Rampen in de kunsten (literatuur, muziek, schilderkunst) 
- Rampen in egodocumenten 
- Rampen en liefdadigheid 
- De invloed van het Verlichtingsdenken en de Romantiek op de verwerking van rampen 
- De buitenlandse reactie op Nederlandse rampen en de Nederlandse reactie op 

buitenlandse rampen 
- Beeldvorming over rampen bij verschillende sociale groepen 
- Rampen en (lokale, nationale en transnationale) identiteitsvorming 
- De gevolgen van rampen voor de leefomgeving (economisch, sociaal) 
- Rampen en religie 
- Rampen en politiek 
- Rampen en emotie 
- De perceptie van risico 
- Rampen als impuls voor wetenschappelijke ontwikkelingen 
- Beleid, bestuur en recht rondom rampen 

 
Papervoorstellen over deze en andere binnen het congresthema passende onderwerpen zijn welkom. 
Belangstellenden roepen we op een voorstel van max. 300 woorden en een (zeer beknopte) 
biografische beschrijving van uzelf in te dienen voor 1 juni 2019. Zo snel mogelijk daarna 
wordt uitsluitsel gegeven over de selectie. De lezingen duren ongeveer een half uur inclusief 
tien minuten discussie. Abstracts kunnen worden gezonden aan Lotte Jensen 
(l.jensen@let.ru.nl), die ook informatie kan geven over het congres. 
 


