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1776 
In januarI zakken de thermometers 

ver beneden alle teken!

Na de rampstorm van 14 november 1775 stroomt aan de westflank koudere lucht 
binnen en op de 17de valt er natte sneeuw, de wind oost. Vanaf 19 november is het 
lange tijd overwegend rustig en vrijwel droog; de wind zit in de oosthoek, waar-
door de temperatuur maar weinig boven nul ligt. In december wordt het zachter, 
de wind in de west- en zuidhoek, niettemin blijft het rustig en droog. Van 21 tot 24 
december is er een winderige, natte onderbreking (8-lijn, ruim 17 mm), dan keert 
het rustige weertype terug, daarbij is het helder of mistig. Op 1 januari gaat de wind 
naar het oosten, op de 2de sneeuwt het, op de 3de vriest het, maar op de 4de en 5de 
dooit het alweer bij sneeuw, later regen (10 lijn) en zuidwestenwind. 
De dooi is geen blijver: op de 6de daalt de thermometer snel en tot ontsteltenis van 
velen wordt de kou met de dag feller bij stevige wind uit de oosthoek. Op 9 januari 
wordt de vorst streng en op de 27ste zeer streng. De barometer staat vrij hoog en 
het is droog, de wind zit met korte onderbrekingen in de oosthoek en is soms matig 
of hard. Op 7 en 13 januari dwarrelt wel wat sneeuw omlaag, maar de rest van de 
maand is droog. 
De laatste januaridecade begint bewolkt, maar op de 24ste klaart het op en dan 
volgt een periode van acht dagen heel bijzonder weer. Het is bijna onafgebroken 
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helder bij wind uit noordoost en oost die met de dag zwakker wordt. Op vijf dagen 
is de koude te vergelijken met die in 1709 en 1740. 
Deze vijf extreem koude dagen zijn nog jarenlang studieonderwerp voor amateurs 
en meteorologen en leveren onder het gewone volk een overvloed op aan gespreks-
stof bij de warme haard. Op de koudste dag, 27 januari, staat het kwik op vele 
plaatsen ver beneden het nulpunt van Fahrenheit. Te Franeker vriest het bijna  
23o C. (Dit is een puntwaarde, de temperatuur op een bepaald ogenblik, men kent 
nog geen minimumthermometers.) 
In Hijum, Friesland, spreekt men over drie koude zaterdagen, 13, 20 en 27 januari. 
Als laagste temperatuur wordt hier vermeld 4 oF onder 0, ongeveer –20 oC. 
Een tijdgenoot, de schrijver Hering, klaagt: ‘Hoe hevig waaide de Oostewind, hoe 
streng was de koude en hoe haastte elk om bij den warmen haart te komen!’
In de Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken lezen wij onder februari 1776:

By eene zo strenge een aanhoudende vorst, raakten ook ras de binnen- en buiten-Rivieren 
gesloten […] De Zuiderzee […] werd nu insgelyks, met paard en wagen, van Enkhuizen 
naar Stavoren, bereden. (Volgens bericht van J. Oostwoud.) Te Vlissingen vertoonde zig 
het ys, zo ver ’t oog reikte, als eene bevroorene zee; voor het hoofd lag een vrye hooge 
Ysberg en men wandelde buitenom denzelven, van ’t eene hoofd naar het ander. Van 
Veere ging men te voet op Noordbeveland, en uit ’t land van Goes, over het Sloe, naar 
’t Nieuwland en Walcheren. Van de vaste kust van Vlaanderen, te Philippine, kon men 
over ’t Ys, naar ’t Land van Axel komen, en te Middelburg had een speelwagen, met vier 
paarden bespannen, langs de vesten van die Stad, rondgereden. 

Veel mensen overleven de kou niet. Alleen al in en om Dokkum een dozijn, onder 
wie een scharenslijpersvrouw met twee kinderen, een grijsaard bij de haard, een 
oude vrouw op bed (zij zit zonder turf en brood, maar met vierduizend gulden on-
der het stro!) en een vrouw met een kind aan de borst. Er ligt een dik pak sneeuw. 
Ook in het buitenland liggen de wateren dicht van de Sont tot de Alpenmeren. 
De maand januari uit vriest het matig of streng, maar februari maakt korte metten 
met de vorst. Op de 2de is de wind zuidelijk, bewolking komt opzetten en de tem-
peratuur stijgt tot ruim boven nul. Het wordt zacht en winderig uit zuid tot west.  

zomer 1783 
zet de lage landen In een kwade reuk 

Op dinsdagmorgen 24 juni 1783, Sint-Jan, wrijven veel Groningers zich verbaasd  
de ogen uit: op de bladeren van bomen en planten zit een zwavelachtige dauw. Ook 
in Friesland en Drenthe regent het klachten over een vieze nevel die alles bedekt met 
een plakkerige aanslag. Veel mensen schiet nu te binnen dat ze de afgelopen dagen 
vreemde geuren hebben opgesnoven zoals van broeiend hooi, van zwavel, ook van 
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verbrand buskruit en van rotte vis als aan het strand. In de tuinen ziet men tot zijn 
schrik de bladeren van de peterselie, aal- en kruisbes, hazelaar en pruim verwelken. 
Verder zien gras en kruiden er als verzengd uit. Sommige bomen die ogenschijnlijk 
geen letsel hebben, gaan later toch dood. 
Veel mensen klagen over een salpeterachtige smaak en een schorre keel. Het water 
in sommige regenbakken heeft een ziltige smaak; ook wordt de zeep voor het was-
sen ongeschikt. Glad ijzer slaat groen of roestkleurig uit. De tweede hooioogst le-
vert overvloedig gras op, wat met de salpeterachtige neerslag te maken kan hebben. 
De verschijnselen blijven niet tot het noorden beperkt, in Dendermonde, tussen 
Gent en Antwerpen, hangt de hele zomer, dag en nacht, ‘eenen droogen smoor’. 
Huisvrouwen zijn de wanhoop nabij. Sinds onheuglijke tijden is maandag wasdag 
en nauwgezet hebben zij op dinsdag hun kraakheldere was op het gras van de bleek 
in de zon gelegd. En wat zien ze nu tot hun schrik als ze het wasgoed ’s avonds bin-
nenhalen? Roestvlekken! Wat zullen de mannen nu wel zeggen?
Wat is dit? Veenrook? Is er een massa turf in brand gevlogen? Nee, dan zou de 
nevel droog zijn. Ook Jan Carel van der Muelen, die weerkundige waarnemingen 
verricht op zijn landgoed Dennenburg in Driebergen, breekt er zich het hoofd over. 
De maand juni is droog en aangenaam warm begonnen. Op de 4de is het wat wis-
selvallig geworden met nu en dan buien, ook onweer. 

Den 20sten heeft het nog geregend en den 21 ook een weinig vogts gevallen. Dog toen 
is het weder zonderling veranderd; ‘er is een mist opgekomen, welke dan hooger in de 
lugt, dan laager geweest is, dan sterker, dan minder, dan zonder reuk, dan een weinig 
stinkende, welke tot het einde der maand aangehouden heeft. Men zoude veeltijds gezegd 
hebben in de herfst te zijn, en dan duurde de mist nog zo lange niet. De winden die te-
vooren veranderlijk geweest zijn, zijn toen meer uit ’t N: gekomen, dog meestentijds is ’t 
weder stil en warm geweest. Er is in die dagen geen regen gevallen, alleen is ‘er ’s nagts 
eenige reizen een vogtige mist geweest. 

Eind juni staat alles er dor bij; veel blad aan de bomen en van de boekweit ziet 
er verzengd en bruin uit. De landlieden schrijven het toe aan een nacht met vorst, 
maar volgens Van der Muelen was het daarvoor te warm. Het moet de mist zijn. 
Uitvoerig beschrijft hij de gevolgen in de natuur. 
Wat is er aan de hand? De kleverige, stinkende nevel die zich tot in Zuid-Europa 
heeft uitgebreid, is afkomstig van een vulkaan. Op Pinksterzondag, 8 juni, is op 
IJsland de Laki uitgebarsten, een lineaire vulkaan van 30 km lang en tot 800 meter 
hoog. Maandenlang is een groot gebied hel verlicht door een angstaanjagend vuur-
werk. De lava bedekt een oppervlak zo groot als de helft van de provincie Utrecht 
en een wolk van as, zwavelverbindingen, enzovoort wordt hoog de atmosfeer in 
geslingerd. 
Ruim de helft van het vee, het belangrijkste bestaansmiddel, is dood. Er volgt een 
hongersnood. De catastrofe en de gevolgen kosten 17.000 mensen het leven. 
In de Lage Landen is de zomer van 1783 erg warm. De winter van 1784 is veel te 
koud, de zomers van 1784 en ’85 zijn normaal en die van 1786 en ’87 vrij koel.  


