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Een nieuwe hoofdredacteur  

Welkom in de nieuwe editie van MAGAZIJN! Als kersverse 

hoofdredacteur heb ik vanaf nu de eer om dit prachtige 

MAGAZIJN voor u als lezer samen te mogen stellen. Ook 

deze tweede editie staat weer boordevol interessante 

artikelen over het rampjaar. Zo vindt u onder andere een 

artikel van historica Tessa de Boer (winnaar Uitgeverij 

Verloren/Johan de Witt-scriptieprijs 2021) over de 

diplomatieke relatie tussen de Amsterdam en stadhouder 

Willem III en een door onze voorzitter Bernt Feis 

geschreven recensie van het ‘Oude Hollandse 

Waterlinieboek’.  

Zelf heb ik aan deze MAGAZIJN een bescheiden bijdrage 

geleverd in de vorm van een artikel over Lodewijk XIV en de 

Franse strategie in 1672. Als historicus heb ik me namelijk 

gespecialiseerd in het Franse ancien régime en bezie ik het 

Rampjaar meestal vanuit een Frans perspectief. Vanuit deze 

achtergrond zal MAGAZIJN onder mijn 

hoofdredacteurschap dan ook regelmatig artikelen 

bevatten die verder kijken dan sec het Nederlandse 

perspectief. Zo wordt MAGAZIJN een nog vollediger en 

waardevollere bijdrage aan de historische herdenkingen 

rondom het rampjaar.  

Vanzelfsprekend heb ik als hoofdredacteur altijd behoefte 

aan boeiende bijdragen en verrassende verhalen over het 

rampjaar. Mocht u middels een artikel of een 

beeldreportage een bijdrage willen leveren aan MAGAZIJN, 

schroom dan niet om mij te mailen op 

j.v.d.broek@rampjaarherdenking.nl.  

Job van den Broek, hoofdredacteur Magazijn 

De Zonnekoning te paard 

                                                                                                                

Dit schilderij is een van de minder bekende portretten van 

Lodewijk XIV. De Zonnekoning is hier afgebeeld als een 

echte veldheer op een steigerend paard. De exacte datering 

van het schilderij is onbekend, maar op basis van 

kledingstijl en het uiterlijk van de koning is het portret 

gedateerd op circa 1674 -midden in de ‘Hollandse Oorlog’ 

dus. De schilder, René-Antoine Houasse (1645-1710), was 

een leerling van de bekende Franse hofschilder Charles le        

 

 

                                                        

Brun. Houasse heeft tevens 

meegewerkt aan het 

beschilderen van onder andere 

de salons van Mars en Venus in 

het paleis van Versailles, waar 

ook dit schilderij zich bevindt.  

Ruiterportret van Lodewijk XIV 

van Frankrijk door René-Antoine 

Houasse (ca 1674) 

mailto:j.v.d.broek@rampjaarherdenking.nl
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                                               De bestorming van Coevorden op 30 december 1672, geschilderd door Pieter Wouwerman                                                                              

Column                                                                                                                                             

Coevorden, stad van strijd en van verhalen 

Coevorden kent in haar bijna 1000-jarige geschiedenis heel wat belegeringen, veroveringen en 

heroveringen. De bezetting en bevrijding van 1672 waren niet de enige! Coevorden had (en heeft 

natuurlijk) een strategische positie. Tot halverwege de negentiende eeuw moest onze vesting worden 

veroverd om naar het noorden van ons land te kunnen trekken!  

                                                                                                             

1672 was wel één van de meest spraakmakende jaren. 

Coevorden kreeg in dat jaar een serieuze plek in de 

geschiedschrijving door de Bisschop van Münster (Bommen 

Berend), die halverwege dat jaar de vesting snel had 

veroverd, weer tot over de landsgrens te verdrijven. De 

manier waarop dat gebeurde was bijzonder. Koster en 

schoolmeester Meindert van der Thijnen bedacht een 

manier om met ‘biezen matten’ over de gracht bij de 

vestingwal te komen. Hij presenteerde dit plan aan Carl von 

Rabenhaupt, die Groningen wist te behoeden voor 

bezetting. Zijn leger trok naar Coevorden om de stad te 

bevrijden. Deze gebeurtenis werd inspiratie voor menig 

verhaal en heldendicht. Op 30 december 1672 was onze 

vesting, en daarmee ons land weer vrij van Münsterse 

belegeraars. Het is bijzonder om te lezen hoe het destijds 

moet zijn gegaan. En het is bijna niet voor te stellen wat de 

inwoners van de stad Coevorden en de omliggende dorpen 

moesten doorstaan. Plunderingen en vernielingen waren bij 

elke strijd weer aan de orde van de dag. De afloop van de 

gezamenlijke aanval op ons land in 1672 bepaalde het 

Nederland dat we nu zijn. Het heeft veel offers gevraagd en 

mensenlevens gekost om dat te bereiken.  

In Coevorden realiseren we ons hoe bijzonder ons aandeel 

in die geschiedenis is. In ons Stedelijk Museum (in het 

Arsenaal uit 1626) is dat goed en mooi weergegeven en 

zeer de moeite waard om te bekijken. We vieren onze 

vrijheid en staan stil bij de prijs die dat iedere keer weer 

vraagt, ook 350 jaar geleden.  

Bert Bouwmeester, Burgemeester van Coevorden  
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Adam Frans van der Meulen – Lodewijk XIV steekt de Rijn bij Lobith over, 1672 

Van vriend tot vijand   

Lodewijks geopolitieke redenen voor de inval in de Republiek 

De Franse inval van de Republiek in 1672 betekende het definitieve einde van bijna een eeuw Frans-

Nederlandse samenwerking. Vanaf het prille begin van de opstand en de Tachtigjarige Oorlog (1568-

1648) hadden de Fransen de Nederlandse opstandelingen en later de Republiek gesteund tegen de 

Spaanse Habsburgers, hun gemeenschappelijke vijand en de dominante macht in Europa. Waardoor 

veranderde deze vriendschap in vijandschap?  

    Devolutie-oorlog 

Maria Theresia van Oostenrijk,                                                                        

de eerste echtgenote van Lodewijk XIV 

Tussen 1635 en 1659 waren Frankrijk en Spanje verwikkeld 

in een oorlog om de dominantie in Europa, die de Fransen 

uiteindelijk wisten te winnen. De Habsburgse hegemonie 

was hiermee gebroken. Dit alles was echter vooral het werk 

van de Franse eerste minister en mentor van Lodewijk XIV, 

kardinaal Mazarin. De Zonnekoning wilde vooral ook 

zichzelf bewijzen en in 1667 begon hij daarom wederom 

een oorlog met Spanje, met als doel de Spaanse 

Nederlanden (het huidige België) op te eisen als vervanging 

voor de bruidsschat die zijn vrouw -de Spaanse infante 

Maria-Theresia- met zich mee zou brengen, maar die 

Lodewijk nooit gekregen had. Deze zogenaamde 

‘devolutieoorlog’ werd echter al vroegtijdig beëindigd, 

omdat de Republiek een bondgenootschap aanging met 

Engeland-Schotland en Zweden om te voorkomen dat 

Frankrijk de volledige Spaanse Nederlanden zou inpalmen.  

Botsende doctrines 

Op dit punt kwam namelijk de Franse doctrine van Clausa 

Germanis Gallia (‘Frankrijk sluiten voor de Duitsers’) in 

conflict met de Nederlandse doctrine van Gallia amica, sed 

non vicina (‘Frankrijk als vriend, maar niet als buur’).         
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Een eeuw aan Habsburgse omsingeling en vijandschap had 

bij de Franse Bourbons namelijk de wens doen ontstaan om 

Frankrijk te voorzien van geografisch gedefinieerde, 

natuurlijke landsgrenzen, die relatief eenvoudig te 

verdedigen zouden zijn: de Pyreneeën in het zuiden, de 

Alpen in het zuidoosten en de Rijn in het noordoosten en 

noorden. Op deze manier zou Frankrijk daadwerkelijk 

‘afgesloten zijn’ voor de Duitsers. De Rijn als grens van 

Frankrijk betekende echter wel dat een deel van de delen 

van Zeeland, binnen de grenzen van Lodewijks gewenste 

Frankrijk lag. Dit besefte de Republiek maar al te goed en 

toen de Zonnekoning met de Devolutieoorlog een eerste 

stap zette naar het inlijven van de zuidelijke Nederlanden, 

keerde de Republiek zich onmiddellijk tegen Frankrijk. De 

Republiek zag liever de verzwakte Spaanse monarchie als 

buurman dan het machtige Frankrijk van de jonge, 

energieke Lodewijk die als einddoel had om een deel van 

de republiek op te slokken in zijn rijk.  Republiek, te weten 

Staats-Brabant, Staats-opper-Gelre en  

De Republiek en de Spaanse Nederlanden in 1648 

Nieuwe bondgenootschappen 

De dreigende interventie van de door de Republiek geleide 

alliantie in de Devolutieoorlog voorkwam dat Frankrijk de 

Zuidelijke Nederlanden in zijn geheel kon opslokken. 

Lodewijk was furieus dat die “ondankbare, onbetrouwbare 

en onverdraagbaar ijdele”1 Hollanders hem dwars hadden  

                                                           
1 Lodewijk XIV in Camille Rousset, Historie de Louvois, vol. 1, 
p.517. 

Lodewijk XIV op jonge leeftijd geportretteerd                                        

door Charles le Brun 

gezeten en niet lang na het einde van de Devolutieoorlog 

begon Lodewijk te zinnen op wraak. Door middel van 

gewiekste diplomatie en vooral heel veel geld wist het 

Franse corps diplomatique het bondgenootschap tussen de 

Republiek, Engeland en Zweden te ontmantelen. 

Tegelijkertijd smeedde Lodewijk een nieuw 

bondgenootschap van Frankrijk, Engeland en de 

bisschoppen van Keulen en Münster tegen de Republiek. De 

Habsburgse Keizer in Wenen had zijn aandacht 

voornamelijk op het Ottomaanse gevaar uit het oosten 

gericht en liet zich daarom overtuigen om neutraal te 

blijven in een eventuele oorlog tussen Frankrijk en de 

Republiek. Met deze zekerheden achter de hand viel 

Lodewijk op 6 april 1672 de Republiek binnen, gesteund 

door de Engelse vloot en de legers van de twee Duitse 

bisschoppen. Het doel was enerzijds de Staatse gebieden 

beneden de Rijn veilig te stellen volgens de Clausa 

Germanis Gallia-doctrine en anderzijds om de Republiek 

wat meer bescheidenheid bij te brengen.   

                                                                            
Over de auteur Job van den Broek 
 
Job van den Broek is politiek historicus en daarnaast 
militair historicus in opleiding. Job richt zich met name 
op de militaire en politieke geschiedenis van Frankrijk in 
de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Tevens is hij als 
onderzoeksassistent op het project ‘War Dummies’ 
verbonden aan het Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie (NIMH) en het Huygens Instituut voor 
Nederlandse Geschiedenis.  
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Het Stadhuis in volle glorie (‘Het Stadhuis op de Dam in Amsterdam’). Gerrit Berckheyde, 1693 (Rijksmuseum) 

Amsterdam en de diplomatieke erfenis van 1672 

‘Die Amsterdamse rotzakken!’ 

De wereld van de Amsterdamse burgemeesters in de zeventiende eeuw was groot: de grenzen van de 

stad waren niet de grenzen van de macht. Het splinternieuwe, in 1655 opgeleverde Stadhuis was een 

wereldwonder. De schepen op het IJ kwamen van en gingen weer naar alle continenten. Er was vrede, 

dus er kon overal in Europa gehandeld worden. Tot slot was er geen Stadhouder: burgemeesters en 

burgerlijke regenten konden aan de zijde van Johan de Witt een stevige plaats claimen aan de nationale 

vergadertafel.  

Één ding hadden de burgemeesters geen recht op: 

diplomatie. Alleen de Staten-Generaal mocht zich daarmee 

bezig houden. Het Amsterdam van de zeventiende eeuw 

was echter een stad van wereldformaat, met extensieve 

internationale (handels)belangen. In de praktijk bleken de 

burgemeesters zeer geneigd zich met de diplomatie te 

bemoeien. Zo hadden ze er geen enkele moeite mee om 

bevelen uit te delen aan staatse gezanten, of contacten aan 

te knopen met buitenlandse gezanten in de Republiek.  

Amsterdamse handel 

Het absolute hoofddoel: bescherm en bevorder de 

Amsterdamse handel. Professor Brugmans merkte in zijn 

geschiedenis van Amsterdam vrij droog op dat het “waarlijk 

een geluk voor beide is geweest, dat het belang van 

Amsterdam meestal samenviel met dat van Nederland”. 

Hierdoor bleven de relaties tussen de stad en staat toch 

gemoedelijk. De burgemeesters, die in hun stad 50% van 

het totale Nederlandse handelsvolume genereerden, 

maakten het bovendien meer dan duidelijk: als de heren in 

Den Haag commentaar hadden, dan ging de geldkraan 

dicht. Het werd deze licht ontvlambare situatie tamelijk 

heet onder de voeten in 1672 en de jaren daarna. 

De regenten van de stad hadden al langer door dat de 

spanningen opliepen. In plaats van zich nog verder te 

splitsen in staatsgezinden en orangisten vormde zich er een 

grote middenpartij die de stad in paraatheid bracht om een 

militaire belegering van de oprukkende Fransen te 
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weerstaan. Tot vechten binnen de stad is het nooit 

gekomen: de Franse opmars werd eerder al gestuit. Er werd 

vervolgens naar een diplomatieke in plaats van militaire 

oplossing gezocht; Amsterdam eiste uiteraard een zetel aan 

deze tafel. 

Overleg met de Zonnekoning  

Overleg met de Zonnekoning was misschien diplomatie van 

internationale topklasse, maar ondertussen ontwikkelde er 

zich in de binnenlandse politiek ook een vraagstuk om tact 

en diplomatie vroeg. Na de moord op de gebroeders De 

Witt won de nieuwe Stadhouder Willem III snel aan macht 

en benoemingen. De burgemeesters keken op 

pragmatische wijze de kat aanvankelijk uit de boom, deels 

omdat ze vanuit hun ooghoeken ook de orangistische inslag 

van hun eigen bevolking observeerden.  

Gedurende de jaren 1670 liep de spanning langzaam op. 

Het duurde lang voordat de stof van het Rampjaar was 

opgetrokken, en de onderhandelingen met Frankrijk 

sleepten zich voort. Het werd als maar duidelijker dat 

Amsterdam en Willem radicaal van visie verschilden over 

oorlog en vrede. Voor Willem was het duidelijk: Frankrijk 

was de grootste bedreiging voor de Republiek en Europa, 

en er kon alleen vrede met hen gesloten worden onder zéér 

specifieke voorwaarden. Amsterdam wenste vooral het 

einde van de oorlog: de handel moest doorgaan, en de 

handel met Frankrijk al helemaal.  

Louis XIV exploiteerde dit conflict feilloos. Er was een 

uiterst effectief lokaas dat er altijd in slaagde om 

Amsterdam volledig in te palmen: de belofte van een 

voordelig handelsverdrag. Mede dankzij de daarop 

volgende extra intensieve Amsterdamse bemiddeling werd 

in 1679 de Vrede van Nijmegen gesloten. 

Een geschilderd portret van Coenraad van Beuningen door 

Caspar Netscher, 1673 (Amsterdam Museum) 

Portret van de Franse ambassadeur Jean-Antoine de Mesmes, 

graaf d’Avaux. Hyacinthe Rigaud, 1702 

Kibbelen over de Fransen bleek ook een leidraad in de 

relatie tussen de Stadhouder en de stad in de jaren 1680. 

Rond 1683 stonden de Franse legers als onderdeel van een 

oorlog met Spanje aan de grenzen van de Zuidelijke 

Nederlanden. Willem vond dit een teken van agressie, en 

stelde voor een troepenmacht te sturen. De burgemeesters 

weigerden dit pertinent; de oorlog was net voorbij, de 

handel was hervat, en een verse strijd kostte alleen maar 

geld. De burgemeesters hielden hun poot stijf, ook toen 

Haagse deputaties en de Stadhouder persoonlijk naar de 

stad kwamen om hen over te halen. Willem vond het 

onverdraaglijk. Hoe durfde één stad haar wil op te leggen 

aan het hele land? Hij mijmerde dat Amsterdam wel eens 

onder een hoedje zou kunnen spelen met de Fransen: als 

dat te bewijzen viel, dan zou Coenraad van Beuningen, de 

voornaamste burgemeester en zelf een gevierd diplomaat, 

zeker zijn hoofd verliezen.  

Brief van d’Avaux                        

Willem had gelijk: Amsterdam had inderdaad al die tijd 

contacten met de Franse ambassadeur d’Avaux. Daarin 

werden allerlei ideeën uitgewisseld over oorlog en vrede in 

Europa, buiten de Staten-Generaal om. Begin 1684 werd er 

een brief van d’Avaux onderschept die dit bevestigde – het 

perfecte stukje bewijs voor Willem om aan te tonen dat 

Amsterdam via illegale diplomatie en de blokkade van de 

troepenwerving bezig was om de Republiek alsnog aan de 

Fransen te onderwerpen. Willem las openlijk de brief voor 

in de Staten-Generaal, en beschuldigde “die rotzakken van 

Amsterdam” van landverraad. Tot landelijke onrust leidde 

het zeker: er begon een pamflettenoorlog waarin beide 

zijdes hun perspectieven probeerden te rechtvaardigen. De 

spanningen liepen dusdanig hoog op dat beide partijen 

uiteindelijk onafhankelijk tot de conclusie kwamen dat het 
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Portret van stadhouder Willem III ter ere van zijn bezoek aan Amsterdam in 1672. Stadsarchief Amsterdam/Romeyn de Hooghe 

in ieders belang was om toch een constructieve relatie aan 

te gaan. De rest van de jaren 1680 stonden in het teken van 

een koele, zakelijke dialoog tussen stad en Stadhouder. 

Amsterdam was echter in 1684 uiteindelijk de winnaar 

geweest:  de troepenwerving ging niet door, en overal had 

men gefluisterd dat Willem een moordenaar was vanwege 

zijn hand in de moord op de De Witten in 1672.  

Het bloed van Van Beuningen 

Ook deze moord uit het Rampjaar bleek in 1684 nog een 

staartje te hebben. Johan van Banckem, die veroordeeld 

was voor zijn rol in de lynchpartij, ontsnapte toen uit de 

gevangenis en probeerde een aanslag te plegen op het 

leven van burgemeester van Beuningen. Een van de 

vermeende handlangers was van Beuningen’s metselaar, 

Willem de Bruijn, over wie geroddeld werd dat hij tevens in 

1672 na de lynchpartij het bloed van de De Witten 

gedronken zou hebben. Van Beuningen zou de aanslag 

overleven, maar nooit meer te boven komen. Hij eindigde 

zijn dagen geestesziek, de façade van zijn huis aan de 

Amstel besmeurend met naar verluid zijn eigen bloed. De 

oplettende voorbijganger kan deze vervaagde smeersels, 

krap 350 jaar oud, nog altijd onderscheiden. 

                                                                      
Over de auteur Tessa de Boer  
 
Tessa de Boer is historica en promoveert aan de 
Universiteit Leiden op onderzoek naar vroegmoderne 
Nederlandse firma's en hun exploitatie van het Franse 
koloniale rijk, met een specifieke interesse in de rol van 
diplomatieke netwerken. Tevens won De Boer de 
Uitgeverij Verloren/Johan de Witt-scriptieprijs 2021 voor 
haar masterscriptie over de rol van Amsterdam binnen 
het diplomatieke leven in de Republiek gedurende de 
17e en 18e eeuw. Dit artikel is gebaseerd op deze 
scriptie.  
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Museum van de Maand 

Groninger Museum exposeert Groningen’s Ontzet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zilveren herdenkingspenning uit 1672 

In het Rampjaar werd Oost-Nederland aangevallen door de 

vorst-bisschoppen van Keulen en Munster. Met name de 

laatste, Bernhard von Galen, was een echte ijzervreter. In 

1665 had hij ook al een inval gedaan in Oost- en Noord-

Nederland. Aanvankelijk was zijn opmars een groot succes. 

Zonder veel tegenstand werd Overijssel veroverd. De 

meeste steden gaven zich rap over. Ook de vesting 

Coevorden, de toegang tot Drenthe, viel. De volgende buit 

was de stad Groningen, maar stad en provincie hadden bij 

het naderen van de ijzervreter, bekend onder de naam 

Bommen Berend, hun onderlinge geschillen opgeschort en 

in de persoon van Karel Rabenhaupt een kundig generaal 

aangetrokken. Rap werden grote delen van de provincie 

onder water gezet, het schootsveld voor de stad 

vrijgemaakt van huizen en bomen en de stad voorbereid op 

een beleg. De stad werd een toevluchtsoord voor Drenten. 

Van Galen lukte het niet om Bourtange in handen te krijgen 

dankzij een standvastige commandant Prott, maar via de 

omweg Nieuwe Schans kwam hij Oost-Groningen 

binnenvallen. Ook Westerkwartier viel in zijn handen, maar 

ondanks diverse schermutselingen bleef de Groninger 

waterlinie in stand.  

Beleg van Groningen 

Het beleg voor de stad begon op 29 juni 1672. Aan de 

zuidkant werden twee stelsels van loopgraven aangelegd 

om dicht bij de stad te komen. Hevige bombardementen 

vernielden een flink deel van de zuidhelft van de stad, 

overal vlogen gloeiende kogels, maar er werd krachtdadig 

terug geschoten. Omdat de waterlinie intact bleef, bleef 

aanvoer uit Friesland van troepen, munitie en geld over het 

Reitdiep mogelijk. Er was evenmin gebrek aan voedsel en in 

de noordhelft van de stad viel nagenoeg geen bom. De 

troepen van de bisschop raakten gedemotiveerd, zijn geld 

raakte op en op 28 augustus bleek dat de vijand het beleg 

had opgegeven. Groningens Ontzet was een feit: Groningen 

Constant, Behoudt van het Land. 

Bernard von Galen 

De grote tentoonstelling in het Groninger Museum laat vele 

topstukken zien rondom Groningens Ontzet met originele 

portretten van hoofdrolspelers, schilderijen en tekeningen 

van het beleg en veel meer. Behalve eigen bezit van 

Groninger Museum en Groninger Archieven zijn er 

bijzondere stukken uit het bezit van de belager de vorst-

bisschop Bernard von Galen van Munster zelf. De 

bruikleenstukken bestaan onder andere uit kerkelijk zilver, 

zijn reiskleding, zijn met diamanten bezette borstkruis, zijn 

servies en een kanon uit zijn bezit. Bijzonder is ook een 

grote selectie zilveren herdenkingspenningen.  

De gebeurtenis van het rampjaar heeft een blijvende plaats 

in de Groninger kalender gekregen. Het wordt elk jaar nog 

herdacht in augustus. Dit voorleven van de Ontzetjubel 

krijgt ook ruim aandacht in de expositie. 

 

Herdenkingsbord uit 1922 

 
Over de auteur Karina Smrkovsky 
  

Karina Smrkovsky is hoofd 
Communicatie, Marketing & PR 
van het Groninger Museum. 
 
Van 23 april -25 september 2022 
is in het Groninger Museum de 
expositie 350 jaar Groningens 
Ontzet 1672-2022 te zien. 
www.groningermuseum.nl 

 

http://www.groningermuseum.nl/
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Speurtocht voor lezers? 

Het Oude Hollandse Waterlinie Boek 

Uitgeverij W Books heeft een formule ontwikkeld om cultuurhistorische 

onderwerpen bij een breed publiek te brengen in de vorm van korte 

verhalen en prachtige illustraties, samengevoegd in een vuistdikke 

plavuis. De uitgever mag zich gelukkig prijzen met  de keuze van deze 

auteur voor het thema Oude Hollandse Waterlinie. Want Sander Enderink 

is niet alleen een gedegen historicus, maar ook specialist inzake de Oude 

Hollandse Waterlinie en bovendien een goede verteller en vlotte schrijver. 

Zuiderwaterlinie 

Het gevaar van dit soort verhalenbundels is dat de grote lijn 

en de rode draad verloren gaan. Maar Enderink heeft 

gezorgd voor een heldere structuur van zijn boek. Het 

accent ligt op de meest dramatische periode rond het 

Rampjaar 1672, maar ook de tijd daarna – van 1673 tot 

1815- wordt op hoofdlijnen geschetst. Enderink behandelt 

ook nog de diverse plannen voor waterlinies, o.a. de 

Utrechtse linie en de Grebbelinie, en besteedt verder veel 

aandacht aan de inundaties in het Land van Altena en 

Noord-Brabant, de latere Zuiderwaterlinie. Heel vaak zijn 

dit vergeten hoofdstukken. Ook behandelt hij de inval van 

de Duitse bisschoppen in Noord-Oost-Nederland, met o.a. 

het beleg van Groningen door Bommen Berend. Kortom de 

oorlog in het Rampjaar wordt vanuit een breed nationaal 

perspectief belicht. Vervolgens is er veel aandacht voor 

details: de strijd om de inundaties, de schermutselingen 

van het Staatse leger en de Franse troepen, de 

vestingwerken die werden aangelegd.  Daarbij passeren 

spannende lokale verhalen de revue, zoals de Slag bij 

Papekop en de Trompetter van de Prins... 

 

De bedreigde zwaan is een schilderij van Jan Asselijn uit ca 1650 

(collectie Rijksmuseum). Het kan symbool staan voor het door 

vijanden bedreigde Holland maar kan ook worden opgevat als 

allegorie op Johan de Witt. 

 

Enderink doorspekt deze verhalen met veel authentieke 17-

eeuwse citaten, die op een begrijpelijke wijze worden 

weergegeven. Het is wel jammer dat de bronnen niet in een 

voetnoot worden vermeld, zodat ze niet geverifieerd 

kunnen worden. Wellicht heeft dit te maken met het 

populariserende format van W Books.  

Speurtocht voor lezers?  

Een belangrijker punt van kritiek is dat de prachtige 

illustraties in het boek niet zijn voorzien van bijschriften. Bij 

meer dan 50 illustraties is volstrekt onduidelijk wat de 

relatie met de tekst is. Zo staat op p. 49 het schilderij van 

De bedreigde zwaan van Jan Asselijn; wat is de relatie met 

1672?  Ook staat op p. 100 een portret van een militair; is 

dat nu keizer Leopold I of zijn veldheer Montecuccoli? En 

wie is in de allegorie op p. 26 afgebeeld: Johan de Witt, 

Pieter de Groot of Willem Boreel? De lezer moet waar 

raden wie het is en wat er precies wordt afgebeeld. Soms 

kan dit leiden tot misverstanden. Op p. 91 wordt een 

verhaal over de Franse bezetting van Oudewater in 1672 

geïllustreerd met een prentje van de Spaanse moord in 

1574; de snelle lezer zou dan kunnen denken dat het de 

Fransen waren die deze gruwelen pleegden. Het ware 

wenselijk geweest dat Enderink zijn lezers en vooral kijkers 

wat meer iconografisch houvast had geboden. Hij maakt er 

nu een speurtocht voor lezers van, zeker omdat er 

merendeels prenten en schilderijen worden gebruikt die 

niet uit de periode van het Rampjaar komen.   

Vis en citroenen 

Dit neemt niet weg dat dit Oude Hollandse Waterlinie Boek 

een geslaagde poging is om een breed publiek te bereiken 

met `levende  verhalen` die het Rampjaar weer tot leven 

wekken. Een van de merkwaardigste verhalen gaat over 

Vissen voor de hertog. De Hollandse graaf Van Horne 

stuurde in 1672 vanuit Oudewater een sloep beladen met 

`vis, citroenen en glazen, en andere verversingen` naar de 

hertog van Luxembourg in Utrecht. Dit gebeurde wel vaker, 

diverse keren stuurden de heren elkaar een dergelijke 

`beleeftheyt`. De oorlogvoering  tussen hoge heren als een  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schilderij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Asselijn


11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frans Hendrik van Montmorency, hertog van Luxembourg (1628-

1695) was een geduchte tegenspeler van stadhouder Willem III 

riddertoernooi? Of was het een  diplomatiek gebaar? Op 

Luxembourg had de geste van Van Horne overigens weinig 

effect want enkele maanden later stuurde hij zijn soldaten 

rovend, moordend en brandend door Bodegraven en 

Zwammerdam… 

Guerilla-oorlog  

Het zijn dit soort verhalen die het Oude Hollandse 

Waterlinie Boek lezenswaard maken. Het schetst het beeld 

van een uitputtende guerrilla-oorlog, waarin de Staatse 

troepen niet alleen tegen Franse soldaten vochten maar 

ook strijd leverden tegen saboterende boeren. Zo nu en 

dan werd een voorbeeld gesteld en zo’n boer 

geëxecuteerd. Het dagelijkse leven van deze boeren, de 

vluchtelingenstromen, de rol van de Franse bezetter, de 

hygiëne in de garnizoenssteden hadden nog wel iets meer 

aandacht kunnen krijgen in het boek, mede gelet op het feit 

dat er veel ooggetuigenverslagen en krantenberichten uit 

het Rampjaar beschikbaar zijn.  Het accent in de 

geschiedschrijving van het Rampjaar ligt nog steeds teveel 

op veldslagen. Niettemin heeft Enderink veel pionierswerk 

verricht en is zijn boek een must have voor Waterlinie-

liefhebbers!                                                                                                 

Bernt Feis 

@ Sander Enderink, uitg. W Books, 16,3 x 16,3 cm, 288 p. 

250 ills hard cover. ISBN 978 94 625 8425 9. Prijs € 19,95. 

www.wbooks.nl 

 

Stripboek Het Waterwapen brengt Rampjaar in beeld 

Op initiatief van Arjen Rijsdijk, voorzitter van de Erfgoedtafel Oude Hollandse Waterlinie, en Bernt Feis, 

tot voor kort directeur van de Stichting OHW, is het Rampjaar nu ook in stripvorm uitgebracht. Daarbij 

ligt de nadruk vooral op de Oude Hollandse Waterlinie. 

 

 

 

  

  

WOERDEN - Het Waterwapen brengt het Rampjaar in beeld 
met scenes uit het leven van ‘huurcommandant’ Wirtz die 
in dienst van het Staatse leger tegen de Fransen vecht en 

o.a. in contact komt met Johan de Witt en Prins Willem III. 
Tegelijkertijd speelt zich een verhaal af over de familie Van 
Reede, die moet wegvluchten ut het prachtige kasteel in 
Amerongen. Het verhaal is goed gedocumenteerd door 
historicus Sander Enderink en Ad Maas, en  met veel humor 
– getekend door Fred de Heij.  Een historisch verantwoord 
stripboek voor lezers van 8 tot 88 jaar.    

@ Fred de Heij en Ad Maas, Stripboek De Oude Hollandse 
Waterlinie in het Rampjaar (uitg.  SOHW). Prijs € 9,95 (soft 
cover), € 19.95 (hard cover).  
www.oudehollandsewaterlinie.nl  

 

http://www.wbooks.nl/
http://www.oudehollandsewaterlinie.nl/
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Tientallen vestingsteden sluiten zich aan                                                                     

Bidbook uitgebreid met nieuwe activiteiten 

In vrijwel alle provincies zullen in 2022 activiteiten plaatsvinden in het 

kader van de Nationale Rampjaarherdenking in 2022. Het aantal 

activiteiten is sinds begin van dit jaar flink uitgebreid. Er staan honderden 

festiviteiten op stapel, zoals theatervoorstellingen, festivals, concerten en 

exposities. Ook zijn er herdenkingen, onder meer in de Utrechtse 

Domkerk en in de Grote Kerk van Naarden. Verder verschijnen er een 

aantal nieuwe publicaties over het Rampjaar. Het Bidbook van het 

Platform Rampjaarherdenking geeft een overzicht van de activiteiten. 

Drie kastelen werken samen 

Kasteel Amerongen 

Kasteel Amerongen, slot Zuylen en kasteel Middachten 

komen met een gezamenlijke expositie over het Rampjaar; 

ongetwijfeld zal de familie Van Reede hierin figureren. Eind 

van dit jaar opent het gerestaureerde en vernieuwde Paleis 

Het Loo zijn deuren; dit paleis werd gesticht door 

stadhouder Willem III. Er zijn plannen voor een grote 

William and Mary-expositie in 2022 of 2023. Verder komt 

er in oktober 2021 een overzichtstentoonstelling Willem 

van de Velde, vader en zoon in het Scheepvaartmuseum 

Amsterdam. Andere musea die exposities aan het Rampjaar 

wijden zijn het Groninger Museum, het Haags Historisch 

Museum en het Waterliniemuseum in Bunnik bij Utrecht. 

Daarnaast zijn er tal van kleinere musea die het thema 

Rampjaar oppakken zoals het Vestingmuseum Naarden, 

Museum de Scheper in Eibergen en het 

Vechtstreekmuseum in Maarssen.  

Radeloos en reddeloos 

Er komt in 2022 ook een breed cultuuraanbod.  

Zo brengt de bekende Opera Spanga in samenwerking met 

het Noord Nederlands Orkest Radeloos en reddeloos, een 

opera over angst en tegenspoed. Deze opera wordt als 

openluchtvoorstelling uitgevoerd in september 2022 in het 

Friese Noordwolde. Verder zijn er enkele muzikale 

tournees. Samen met Luc Panhuysen verzorgt Concerto 

d’Amsterdam een muzikale tournee met muziek uit de tijd 

van het Rampjaar, en gaan Camerata Traiectina  en Hans 

Goedkoop op tournee met een programma over 

Rampjaarliederen 

                                                                                              

Water en Vuur 

De meeste activiteiten vinden plaats in Zuid-Holland en 

Utrecht. De Stichting Oude Hollandse Waterlinie heeft meer 

dan 150 activiteiten geïnventariseerd die hier in 2021 en 

2022 gaan plaatsvinden, zoals twee rondreizende exposities 

en het muziektheater Water en Vuur. Het Waterlinie-

journaal van Het hoofdkwartier van de Prins volgt de 

activiteiten op de voet.                                                                                                                  

Maar ook andere provincies zijn actief. Het Gronings Ontzet 

organiseert een provinciebreed muziekconcours en in 

Drenthe viert de vestingstad Coevorden als culturele 

gemeente van het jaar 350 jaar Coevordens Ontzet.  

In Overijssel wordt – in het kader van Bommen Berend in 

Overijssel – een podcast-programma opgezet, en in Noord-

Brabant wil de Zuiderwaterlinie  de Rampjaarliederen op 

het programma zetten. Dit is slechts een kleine greep uit de 

honderden programmaonderdelen.  
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Nieuwe Rampjaarroutes 

In 2022 komen er ook nieuwe routes, geïnspireerd op het 

thema Rampjaar. Groningen en Coevorden werken aan een 

Bommen Berend-pad dat helemaal tot het Duitse Munster 

loopt. Ook Overijssel heeft plannen voor zo’n route.  

In de Oude Hollandse Waterlinie zijn tal van nieuwe 

wandel-, fiets- en vaarroutes in de maak, en in Noord-

Brabant is het Zuiderwaterliniepad langs de Brabantse 

vestingsteden ontwikkeld, zo’n 290 kilometer lang.  

Stripboek Rampjaar 

In het Jubileumjaar zullen er ook een aantal nieuwe boeken 

over het Rampjaar verschijnen. De Stichting Oude   

 

Hollandse Waterlinie publiceerde al een  Oude Hollandse 

Waterlinieboek en een Stripboek Rampjaar. Ook in 

Groningen is een stripboek in de maak, maar dan over 

Bommen Berend. Verder zijn er publicaties in voorbereiding 

over de bekende Goudse regent Van Beverningk, actief 

topdiplomaat in het Rampjaar. Ook komen er enkele 

kinderboeken op de markt, onder andere over de Franse 

Zonnekoning Lodewijk XIV.  

Maand van de Geschiedenis 

Deelnemende organisaties als Gronings  Ontzet, 

Zuiderwaterlinie, Stichting Oude Hollandse Waterlinie en 

Vrienden van De Witt zullen ook symposia, webinars en 

andere manifestaties organiseren.  

In 2022 zal een docuserie over het Rampjaar worden 

uitgezonden en de Maand van de Geschiedenis in oktober 

2022 zal grotendeels gewijd zijn aan het Rampjaar.  

 

 
Publiekshistoricus gezocht! 

Ben jij: 

 (bijna) in het bezit van een bachelor Geschiedenis of een vergelijkbare opleiding? 

 iemand die passie heeft voor publieksgeschiedenis?  

 iemand die zelfstandig kan werken? 

 in mei, juni en juli beschikbaar? 

Dan zijn we op zoek naar jou! 
 
Het Platform Rampjaarherdenking 1672-2022 zoekt een auteur voor de website rampjaar1672.info . De website is bedoeld 
voor erfgoedvrijwilligers, historische verenigingen en alle anderen die geïnteresseerd zijn in het Rampjaar 1672. Een breed 
publiek dus. 
We zoeken iemand die academisch onderbouwde, historische teksten kan schrijven die makkelijk te lezen zijn. De 
onderwerpen van de teksten lopen uiteen; van 'het beleg van Nijmegen' tot 'sociaaleconomische ontwikkelingen in 1672'. 
In totaal gaat het om ca. 24.000 woorden, verdeeld over korte tekstjes van 2 tot 6 pagina's. Het is de bedoeling dat de 
teksten ca 15 juli klaar zijn, er is een vergoeding beschikbaar. 

Neem voor meer informatie contact op met Marleen Westeneng (m.westeneng@rampjaarherdenking.nl). 
Zie onze website voor meer informatie over het Platform: www.rampjaarherdenking.nl  . 

mailto:m.westeneng@rampjaarherdenking.nl
http://www.rampjaarherdenking.nl/
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Rampjaar voor kids 

Tien scholen starten proefproject Rampjaar  

WOERDEN - Tien scholen in Midden-Holland zijn afgelopen maand gestart met een pilot 
van het project  Rampjaar voor kids. Zij nemen deel aan een proef met het educatieproject 
dat volgend jaar in heel Nederland gaat draaien in het kader van de Nationale 
Rampjaarherdenking.   De deelnemende basisscholen liggen o.m. in Woerden Bodegraven-
Reeuwijk en Gouda.                                    

Educatieproject basisonderwijs: 
Rampjaar voor kids 

Rampjaar voor kids is een educatieproejct gericht 
op leerlingen van groep 7 en 8 van het 
basisonderwijs. Het project wil leerlingen bij de 
Rampjaarherdenking betrekken door de volgende 
activiteiten:                                                                                 - 
informeren: het geven van feitelijke 
(achtergrond)informatie over het Rampjaar 1672        
- beleven: deze periode levend maken door te 
koppelen aan de geschiedenis van de eigen 
(vesting)stad of streek (bijv. waterlinies) of bekende 
personen, bijv. De Ruyter)                                     - 
herdenken: de Rampjaarherdenking koppelen aan 
belangrijke waarden - zoals vrijheid van 
meningsuiting en tolerantie – en actuele thema’s als 
het vluchtelingenvraagstuk, internationale 
samenwerking enz.. (lessons to be learned). 

         

Het project omvat de volgende producten:              1. 
lespakket  met een digitale presentatie van het 
Rampjaar voor klassikale vertoning met korte 
filmpjes,  posters en kaarten over het Rampjaar 
1672  en een docentenhandleiding met tips en 
lessen voor verwerking. Het pakket bevat ook                                                                  
links naar reeds bestaande educatiepakketten over 
gerelateerde thema’s (bijv. Oude Hollandse 
Waterlinie, Zuiderwaterlinie en Bommen Berend). 
2. educatieve website www.1672.nl met  bronnen 
en beeldmateriaal voor werkstukken, waarmee 
leerlingen creatief aan de slag kunnen, en                                                                               
tips voor koppeling Rampjaarherdenking aan 
actuele thema’s, zoals vrijheid en democratie.        3. 
verdiepingsmateriaal  met stripboeken over de 
Oude Hollandse Waterlinie, Michiel de Ruyter en 
Bommen Berend, en met routes en apps voor 
beleving in de vestingsteden en waterlinies 

Project Erfgoedvrijwilligers 

Het Platform verwacht dat in de 150 vestingsteden 

veel erfgoedvrijwilligers aan de herdenking gaan 

meedoen. Dat zijn leden van historische 

verenigingen, museumbezoekers, kunstgenieters 

en andere cultuursnuivers. Voor deze doelgroep 

ontwikkelt het Platform een Inspiratiegids 

Rampjaarherdenking, met tientallen tips voor de 

herdenking. Het bijbehorende servicepakket omvat 

onder meer deelname aan de Speaker’s Academy, 

een digitale cursus Rampjaar en een speciale 

kennissite www.1672.nl.        

De projecten zijn mogelijk gemaakt door bijdragen van 

http://www.1672.nl/
http://www.1672.nl/
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Nieuws van het Platform 

Belangstelling voor webinars groeit

In september 2020 is het Platform  Rampjaarherdenking begonnen met het opzetten van een serie 

Rampjaarwebinars in samenwerking met Historizon. Het blijkt dat er tientallen historici verbonden aan 

Nederlandse universiteiten en instellingen als Huygens Instituut, KNAW (Kon. Ned. Academie van 

Wetenschappen)  en KNHG (Kon. Ned. Hist. Genootschap) onderzoek doen naar diverse aspecten van 

het Rampjaar. De webinars zijn te beleven van Groningen tot Maastricht en de belangstelling groeit.  

Propaganda in het Rampjaar 

Dat is de titel van het webinar dat Rosanne Baars op  

10 september geeft; diplomaten wedijverden met elkaar, 

zelfs tot in de verre uithoeken van de Arabische wereld. Op 

15 oktober bespreekt Olga van Marion Toneel en liedkunst 

in het Rampjaar, en de Rampjaarliederen zullen daarbij 

ongetwijfeld aan de orde komen.  

hier komt nog wat  
 
 
 
 
 

 

 

            Rosanne Baars                                Olga van Marion  

Alle webinars zijn  nog eens terug te kijken op de website 

van het Platform en worden daar ook aangekondigd 

https://rampjaarherdenking.nl/rampjaar-webinars/

Drs A.A.M. Brok treedt toe tot 
Comité van Aanbeveling 

LEEUWARDEN -  De commissaris van de Koning in de 
provincie Fryslân, drs. A.A.M. Brok treedt toe tot het 
Comité van Aanbeveling van het Platform 
Rampjaarherdenking. De Friese Waterlinie speelde een 
belangrijke rol in het Rampjaar, doordat de Friezen de 
troepen van Bommen Berend tegenhielden. Eerder al 
werden oudminister Gerda Verburg, burgemeester dr. 
Peter Rehwinkel en drs. Marieke Brugman, Senior 
Advisor/Deputy Secretary UNESCO  lid van het Comité.                                                                                                                                                                    
Andere leden zijn historicus drs. Luc Panhuysen, 
onderwijsadviseur dr. Nico Roorda en schrijfster drs. 
Reinildis van Ditzhuyzen. 

 Jonge historici versterken Platform-
bestuur  

UTRECHT/GRONINGEN - Het bestuur van het Platform 
Rampjaarherdenking is bezig met een verjongingskuur. 
Rampjaar-ambassadeur Tom Scheepstra treedt terug in 
verband met een nieuwe politieke functie; zijn opvolger is 
Job van den Broek, historicus in Utrecht. En Winny van Rij 
wordt als secretaris opgevolgd door Marleen Westeneng, 
die in Groningen geschiedenis studeert. Zij zijn op 1 mei in 
functie getreden.                                                                                  

Zie ook: https://rampjaarherdenking.nl/over-ons/  

https://rampjaarherdenking.nl/rampjaar-webinars/
https://rampjaarherdenking.nl/over-ons/
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In tijden van corona                                                                                                                         

Wandelen door het Groene Hart  

Het Groene Hart is het grootste park van Nederland, met nog geen 600.000 inwoners. Daaromheen ligt de 

Randstad met ruim 6 miljoen inwoners. Met zijn ongerepte natuur- en stiltegebieden en schilderachtige 

vestingstadjes biedt het Groene Hart tal van mogelijkheden om te wandelen of te fietsen. En wist u dat de 

rivieren en  plassen in het Groene Hart samen meer oppervlakte hebben dan watersport-eldorado 

Friesland?   Kortom een paradijs voor zowel sportieve recreanten als ondernemende cultuurtoeristen. Het 

Hierbij enkele publicaties die u door tijden van corona heen kunnen helpen.  

Vestingsteden van Goud   

In 2019 schreven historici Jan van Es en Bernt Feis de 
recreatieve wandelgids Vestingsteden van Goud. Het boek 
bevat  meer dan 250 km aan lange afstandsroutes en een 
stuk of 15 waterlinie-ommetjes door vestingsteden als 
Naarden, Woerden, Gouda, Schoonhoven en Gorinchem. 
Omdat 2019 het themajaar Gouden Eeuw was, worden in 
het boek ook allerlei gebouwen uit de Gouden Eeuw 
behandeld, zoals stadhuizen, kerken en woonhuizen maar 
ook een weeshuis en zelfs het Zakkendragershuisje in 
Gouda. Deze verhalen geven een gevarieerd beeld van de 

Gouden Eeuw, waaraan veel 
vestingsteden hun bloei te 
danken hadden. Het boek 
bevat meer dan 200 
illustraties, zoals foto’s, 
kaartjes en prenten.                                 
Jan van Es en Bernt Feis, 
Vestingsteden van Goud, 
Wandelgids voor de Oude 
Hollandse Waterlinie, 
Uitgave SOHW, hard cover, 
formaat 17 x 25 cm, 144 
pagina’s, prijs € 14,95. 

Luisterrijk groen 

Het Groene Hart staat bekend als een grote groene vlakte, 
maar auteurs Jan van Es en Bernt Feis ontdekten er ook 
tientallen prachtige stadsparken, landgoederen en 
voormalige buitenplaatsen, waar men urenlang kan 
ronddwalen. Veel van deze 'lusthoven' zijn aangelegd door 
de beroemde landschapsarchitecten J.D. en L.P. Zochler.  
Ook de vroegere vestingwerken in de Oude Hollandse 
Waterlinie, historische tuinen en beroemde 
begraafplaatsen passeren de revue. En zelfs is er aandacht 
voor historische eendenkooien, in lang vervlogen tijd  

aangelegd door boeren.  
In totaal zijn vijftig wandelingen 
opgenomen, elk voorzien van 
een duidelijk wandelkaartje en 
prachtige tekeningen en foto's.                                                                      
Jan van Es en Bernt Feis, 
Luisterrijk groen, Stadsparken 
en landgoederen in het Groene 
Hart, Woerden 2010. Bestellen 
contact@rampjaarherdenking.nl  
gebonden, formaat 17 x 25 cm, 
120 pagina’s prijs € 9,95.  

De Achterkant van Holland 

Eind vorige eeuw zijn veel 
typisch Hollandse 
productiebedrijven verdwenen, 
en wat resteert is een 
parklandschap van inwisselbare 
kantoorgebouwen, met 
opzichtige neonreclames 
gesitueerd langs de snelwegen.. 
In De Achterkant van Holland 
hebben Herman Rutten en 
Bernt Feis een kleine twintig 
stadswandelingen en 
fietstochten uitgezet langs 

verdwijnend industrieel erfgoed  in het Groene Hart. In 
deze speurtochten ligt het accent nu eens niet op de 
kerken, raadhuizen en fraaie grachtenpandjes, maar op de 
achterkant van die mooie voorgevels: fabrieken, pakhuizen 
en arbeidershuisjes. Kortom alles wat heeft bijgedragen tot 
de industrialisatie en welvaart van Nederland.                                        
Bernt Feis en Herman Rutten, De Achterkant van Holland, 
Woerden 2005. Bestellen contact@rampjaarherdenking.nl   
gebonden, formaat 17 x 25 cm, 120 pagina’s prijs € 9,95

                                                                                                   

            MAGAZIJN is een uitgave van de Stichting    

             Platform Rampjaarherdenking.                                         
             Medewerkers aan dit nummer: Rayza Alphenaar, Bernt  
             Feis, Tom Scheepstra en Winny van Rij.                                                                          
             Nr. 1, februari 2021, opl. 10.500 ex. 

mailto:contact@rampjaarherdenking.nl
mailto:contact@rampjaarherdenking.nl
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