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Voorwoord 

 

Welkom in weer een nieuwe editie van Magazijn! In deze 

editie nemen we u mee langs een aantal bekende en 

minder bekende Nederlanders uit het Rampjaar. 

Vanzelfsprekend komt Michiel de Ruyter - die u al heeft 

kunnen bewonderen op de voorpagina - aan bod in onze 

serie ‘Jessie Pietens beschrijft’. Naast De Ruyter krijgt ook 

admiraal De Ghent uitgebreid aandacht. 

Bernt Feis recenseert de nieuw verschenen biografie van 

Wouter Troost over diplomaat en regent Hieronymus van 

Beverningk en zijn rol in het Rampjaar. 

Tenslotte bevat deze Magazijn een voorproefje van de 

herdruk van het boek De Franse Tirannie uit 1672, dat begin 

2022 verschijnt.  

Ik wens u zoals altijd veel leesplezier toe! 

Vanzelfsprekend heeft Magazijn 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 

 

Portret van Michiel de Ruyter 

Michiel de Ruyter als 

luitenant-admiraal door 

Ferdinand Bol (1667) 

Ferdinand Bol schilderde 

meerdere levensgrote 

portretten van Michiel de 

Ruyter, die in de belangrijke 

vestigingen van de marine 

hingen. Dit schilderij -

waarschijnlijk de bekendste beeltenis van De Ruyter- hing 

in Middelburg. Tegenwoordig is het te vinden in het 

Rijksmuseum in Amsterdam. De Ruyter is afgebeeld als een 

echte marine-officier, met een globe, een verrekijker er 

andere zeevaartinstrumenten. Op de achtergrond zien we 

een aantal indrukwekkende oorlogsschepen. Om zijn nek 

draagt De Ruyter de Franse orde van Saint Michel, waartoe 

hij in 1666 was toegelaten als dank voor zijn acties tegen de 

Engelsen.

.  

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


3 
 

Nieuw! 

Hiëronymus van Beverningk,                                                  
een slagvaardig diplomaat in het Rampjaar 
 

De Goudse regent en diplomaat Hiëronymus van Beverningk speelde in het Rampjaar 1672 

– samen met prins Willem III- een cruciale rol. In juni besloot hij als gedeputeerde te velde 

in allerijl de IJssellinie te verlaten en de Staatse troepen naar Holland over te brengen, waar 

de Hollandse Waterlinie in gereedheid werd gebracht. Vervolgens zette hij het stadsbestuur 

van Gouda onder druk om de sluizen open te zetten zodat er voldoende geïnundeerd kon 

worden. En tenslotte stuurde hij geld en versterkingen naar de meest bedreigde 

garnizoenen, o.a. in Schoonhoven. Slagvaardig optreden en beslissende stappen in een 

kritieke fase van de oorlog. 

In deze biografie beschrijft de vooraanstaande 

historicus Wouter Troost – auteur van o.m. een 

politieke biografie van Willem III 1– de carrière van 

Van Beverningk. Hij was jurist, schepen en 

burgemeester van zijn geboortestad Gouda en werd 

in 1654 thesaurier-generaal van de Republiek, een 

soort minister van Financiën avant la lettre, het 

begin van een glanzende carrière. Hoewel hij een 

geboren Goudse regent was, speelde die carrière 

zich vooral op het internationale diplomatieke vlak 

af. Van Beverningk reisde naar landen als Frankrijk, 

Engeland, Spanje en Zweden en sprak daar o.m. met 

de Engelse Lord-Protector Cromwell en de Franse 

Zonnekoning Lodewijk XIV.  

Hij bemiddelde bij vredesverdragen als de Vrede 

van Breda en de Triple Alliantie en vriend en vijand 

roemden hem om zijn kwaliteiten.  De Franse 

ambassadeur die hem in 1667 meemaakte tijdens 

de vredesonderhandelingen noteerde in zijn 

mémoires: ‘Van Beverningk is de meest bekwame 

man die hier is.’ 

                                                                                                     

Van Beverningk en de Witt 

Veel aandacht in het boek voor de relatie met Johan 
de Witt. Op de cover staat Van Beverningk in een 
omineuze setting afgebeeld, tussen De Witt en 
Willem III. Was hij aanhanger van “de ware Vrijheid” 
of Orangist? In het begin van hun carrière waren 
beide mannen bevriend - zij woonden bijvoorbeeld 
elkaars huwelijken bij - en werkten zij nauw samen. 
Maar eind jaren ‘60 begon de verwijdering. De vraag  

                                                           
 

was: hoe lang nog kan je de jonge Prins – het Kind      
van Staat – nog buiten het landsbestuur houden? 
Johan de Witt was een van de mannen van de ‘Ware 
Vrijheid’, een echte republikein, die Oranje 
principieel buiten het staatsbestel wilde houden. 
Wouter Troost stelt: Die eigenschappen van De Witt 
maakten hem echter ook tot een fanaticus, die 
Willem III tot het allerlaatste ogenblik bleef 
tegenwerken en daarvoor in 1672 een zeer hoge 
prijs zou betalen. Van Beverningk was meer een 
realist, die wist hoezeer de bevolking gecharmeerd 
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Op 2 maart 1671 werd Van Beverningk in audiëntie 
ontvangen door de Spaanse koningin-regentes Maria-
Anna (circa 1671 geschilderd door Caspar Netscher). 

 
was van Oranje en het daarom verstandig achtte 
Willem III niet voor altijd buiten te sluiten. 2Er 
ontstond een verwijdering, maar voor velen bleef 
Van Beverningk ook in het Rampjaar 1672 een 
“Wittiaan”. 
 

Ondergedoken in 1672 
 
In het familiearchief van Van der Dussen – een 
andere Goudse regentenfamilie – vond Troost een 
brief waaruit bleek dat Van Beverningk vanuit angst 
voor de entourage van Willem III tijdelijk was 
ondergedoken. Er was in de zomer van 1672 een 
reële dreiging dat andere hooggeplaatste regenten, 
net als de gebroeders De Witt, buitengerechtelijk 
vermoord zouden worden. De jonge stadhouder 
Willem III was zo verstandig om de ervaren 
diplomaat in dienst te nemen en ook na het 
Rampjaar zou Van Beverningk de Republiek nog vele 
trouwe diensten bewijzen.  
 

Van Beverningk kapel  
 
De hoge status van Van Beverningk is ook af te lezen 
aan de monumentale bouw van zijn grafkapel, 
waarin hij samen met zijn vrouw Johanna le Gillon 
begraven ligt Het is jammer dat Troost hieraan 
nauwelijks aandacht schenkt. Reeds in 1688 werd 
met de bouw begonnen onder leiding van 
Bartholomeus Eggers, een bekende van de 

                                                           

1  W. Troost, Stadhouder-koning Willem III, een politieke 

biografie, 2001 
2  W. Troost, Hiëronymus van Beverningk tijdens het 
Rampjaar 1672, Zutphen 2021, p. 50-51 

beroemde beeldhouwer Quellinus. Ook de 
befaamde architect Jacob Roman werd 
ingeschakeld.   Voor de uitvoering werden blokken 
wit en geaderd marmer uit Carrara aangevoerd; 
sommige blokken wogen meer dan 5000 kilo… Door 
bemiddeling van Michiel de Ruyter werden hiervoor 
oorlogsschepen gebruikt, hetgeen wederom 
aantoont hoe belangrijk Van Beverningk was.  
Meer over de bouw van de kapel is te lezen in het 
artikel van Bianca van de Berg in het KNOB-bulletin 
nr. 1 uit 2014. 
 

Aanrader  
 
In zijn uitvoerige inleiding zegt Gouda’s 
burgemeester Pieter Verhoeve het volgende: “Voor 
een ieder die geïnteresseerd is in het diplomatieke 
leven van de Hollandse Gouden Eeuw is dit boek 
een aanrader. Gebaseerd op een deugdelijk 
notenapparaat en eigen historisch onderzoek 
overstijgt deze monografie het individu Van 
Beverningk. Het is een overzicht van de 
geschiedenis van de internationale betrekkingen in 
de tweede helft van de zeventiende eeuw.”13 
 
Kortom Wouter Troost schreef een waardevolle 
publicatie die geheel past bij de Nationale 
Rampjaarherdenking die komend jaar gaat 
plaatsvinden!                                                               
 
Drs. Bernt Feis 
 

De Van Beverningk kapel aan de St.Janskerk in Gouda 
  

3  Bianca van den Berg, De bouw van de monumentale 
Van Beverninghkapel in Gouda, in KNOB-bulletin 2014, 
nr. 1, p. 1-17 
4 W. Troost, Hiëronymus van Beverningk tijdens het 
Rampjaar 1672, Zutphen 2021, p. 8 
3  
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Belangrijke zeeslagen in het Rampjaar 

Michiel de Ruyter & Willem Joseph van Ghent  
 

Michiel Adriaenszoon de Ruyter werd in 1607 geboren in Vlissingen, een stad die in de 

zeventiende eeuw bekend stond als het centrum van walvisvaart, koopvaardij, kaapvaart 

en oorlogsvoering te water. Het is dan ook niet gek dat De Ruyter carrière zou maken tussen 

de golven.4    

Schipper in de koopvaardij 
 

Het begin van zijn carrière te water maakt De Ruyter 

als schipper in de koopvaardij. Ook was hij tijdelijk 

in Staatse dienst bij een tocht naar Portugal.5 In 

deze vroegere jaren van zijn leven was hij ook 

kaperkapitein. In een gevecht met Spaanse kapers 

werd hij zelfs gevangengenomen en achtergelaten 

op een onbewoond eiland.6 In 1652, toen De Ruyter 

een man van middelbare leeftijd was, dacht hij een 

rustiger bestaan te gaan leiden. In datzelfde jaar 

breekt echter de Eerste Engelse zeeoorlog uit. Hij 

besluit zich in te blijven zetten voor de zeemacht. 

Hij wordt benoemd tot vice-commandeur op de 

oorlogsvloot. Uiteindelijk weet hij in de Noordse 

oorlog de vrije doorvaart door de Sont voor de 

Republiek te verzekeren, die voor onze handel vitaal 

was.7 Met zijn oorlogsvoering ter zee wist De Ruyter 

uiteindelijk op te klimmen tot de functie van 

luitenant-admiraal en wist hij tevens een 

internationale naam te verschaffen.8 

Maar De Ruyter deed het dikwijls niet alleen. Aan 

zijn zijde stond regelmatig de Gelderse edelman 

Willem Joseph van Ghent (ook wel Van Gent, Van 

Gendt of Van Ghendt). Van Ghent werd geboren in 

1626 in het Gelderse dorpje Winssen. Hij koos voor 

een militaire carrière en vanaf 1645 diende hij in het 

regiment van de graaf van Hoorne, waar hij in 1648 

kapitein werd. In 1659, tijdens de vierde Noordse 

                                                           
4 Luc Panhuysen, “De onoverwinnelijke Michiel de Ruyter: Onzelfzuchtig tacticus met hart voor zijn mannen,” Historisch 
Nieuwsblad 2 (2006) Geraadpleegd via PDF op Stichting Michiel de Ruyter, Documenten & Links, Geraadpleegd op 3 
augustus 2021, https://www.deruyter.org/zeeman.  
5 Rijksmuseum, “Michiel Adriaenszoon de Ruyter,” Bulletin van het Rijksmuseum 5, 2 (1957): 27. 
6 Luc Panhuysen, “De onoverwinnelijke Michiel de Ruyter: Onzelfzuchtig tacticus met hart voor zijn mannen,” Historisch 
Nieuwsblad 2 (2006) Geraadpleegd via PDF op Stichting Michiel de Ruyter, Documenten & Links, Geraadpleegd op 3 
augustus 2021, https://www.deruyter.org/zeeman.  
7 Rijksmuseum, “Michiel Adriaenszoon de Ruyter,” Bulletin van het Rijksmuseum 5, 2 (1957): 27. 
8 J.C.H. Blom en E. Lamberts, eds. Geschiedenis van de Nederlanden (Amsterdam: Prometheus-Bert Bakker, 2014), 195. 
9 Piet van de Geer, “De Zeeheld Van Ghent komt uit Winssen,” Tweestromenland 168 (mei 2016): 2-4.  
10 Friso Wielenga, Geschiedenis van Nederland: Van Opstand tot heden (Amsterdam: Boom, 2012), 116. 
11 Luc Panhuysen, “De onoverwinnelijke Michiel de Ruyter: Onzelfzuchtig tacticus met hart voor zijn mannen,” Historisch 
Nieuwsblad 2 (2006) Geraadpleegd via PDF op Stichting Michiel de Ruyter, Documenten & Links, Geraadpleegd op 3 
augustus 2021, https://www.deruyter.org/zeeman.  

Oorlog tegen Zweden maakte hij voor het eerst 

kennis met de oorlogsvoering ter zee en viel hij 

onder het commando van De Ruyter. In december 

1664 wordt Van Ghent luitenant-kolonel en 

gouverneur van de marinebasis in Hellevoetsluis. 

Een jaar later zou hij hier eerste commandant 

worden van het Regiment der Marine, een 

voorloper van het Korps Mariniers. In datzelfde jaar, 

1665, brak de Tweede Engelse Zeeoorlog uit. 

Raadspensionaris Johan de Witt stond er in 1666 op 

dat Van Ghent een marine-rang zou aannemen en 

zou functioneren als kapitein van het schip De 

Gelderland. Zijn schip zou die van De Ruyter (De 

Zeven Provinciën) bijstaan op 4 en 5 augustus in een 

gevecht. Nadat Cornelis Tromp wegens een conflict 

op non-actief was gesteld, nam Van Ghent Tromps 

functie over als luitenant-admiraal van Holland en 

West-Friesland.9  

 

Tweede Engelse Oorlog 
 

De Tweede Engelse Oorlog verliep in eerste 

instantie ongunstig voor de Republiek, maar in 1667 

werd er onverwacht een grote overwinning behaald 

op naam van De Ruyter, Van Ghent en Cornelis de 

Witt.10 Via de kronkelige Medway, vol vele 

ondieptes, voer de vloot vijandelijk gebied binnen.11 

Tijdens de actie was Van Ghent samen met De Witt 

aanwezig op de lichte fregat Agatha. Hiermee werd 

https://www.deruyter.org/zeeman
https://www.deruyter.org/zeeman
https://www.deruyter.org/zeeman
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een door de Engelsen over de rivier gespannen 

ketting stukgevaren, wat nog altijd als een van de 

hoogtepunten van de Tocht naar Chatham wordt 

gezien. De Ruyter voegde zich later bij deze voorste 

gelederen van de vloot.12 Eenmaal aangekomen in 

Chatham, vernietigden zij de daar afgemeerde 

Engelse vloot.13 In totaal werden er vijftien Engelse 

linieschepen verbrand of tot zinken gebracht. 

Hoewel ook De Ruyter en De Witt veel lof 

ontvingen, werd de overwinning voor een groot 

deel aan Van Ghent toegeschreven. Na de Tweede 

Engelse Zeeoorlog was van Ghent eerst drie jaar 

actief als luitenant-admiraal. In 1668 was hij lid van 

de Raad van State voor Utrecht en van mei tot 

november 1670 voerde hij als luitenant-admiraal 

operaties uit tegen de kapers van Algiers voor de 

kust van West-Afrika.14 

Hoewel het met de zeemacht van de Republiek aan 

het begin van 1672 goed gesteld was, duurde het 

toch enige tijd voordat De Ruyter over alle schepen 

kon beschikken die hij nodig had. De toekenning van 

subsidies verliep erg moeizaam, waardoor de 

Ruyter slechts de helft van het totaal beschikbare 

aantal oorlogsschepen in gebruik kon nemen. In de 

Slag bij Solebay wisten De Ruyter de Engelsen en 

Fransen te versassen, door hen voor de Engelse kust 

te treffen. Zij waren nog niet klaar voor de strijd. Het 

initiatief werd hun ontnomen en dit werkte in het 

voordeel van de Nederlandse vloot. De felle zeeslag 

eindigde uiteindelijk onbeslist, maar toch werd het 

zeegevecht gezien als een grote morele 

overwinning voor de Republiek.15 Er werden door 

de Republiek echter ook verliezen geleden. In de 

slag was luitenant-admiraal Van Ghent namelijk 

gesneuveld.16 Hij commandeerde een van de drie 

eskaders vanaf zijn vlaggenschip de Dolphijn. Een 

half uur na het begin van de Slag bij Solebay 

probeerde hij het Engelse vlaggenschip de Royal 

James te enteren en werd hij door een kanonskogel 

getroffen. Zo kwam hij vroegtijdig aan zijn einde, hij 

                                                           
12 Piet van de Geer, “De Zeeheld Van Ghent komt uit 
Winssen,” Tweestromenland 168 (mei 2016): 4. 
13 Friso Wielenga, Geschiedenis van Nederland: Van 
Opstand tot heden (Amsterdam: Boom, 2012), 116. 
14 Piet van de Geer, “De Zeeheld Van Ghent komt uit 
Winssen,” Tweestromenland 168 (mei 2016): 4, 6.  
15 Petra Dreiskämper, ‘Redeloos, radeloos, reddeloos’: De 
geschiedenis van het rampjaar 1672 (Hilversum: 
Verloren, 1998), 53.  

 
Admiraal Van Ghent (portret van Jan de Baen) 

 

was pas 46 jaar.17  

Na de slag bevond de vloot zich nog enige tijd op 

zee. De Ruyter berichtte in juli dat Cornelis de Witt 

gebukt ging onder ondragelijke pijnen. Toen de 

vloot voor de Nederlandse kust lag, werd Cornelis 

liggend in een sloep afgevoerd.18 Nadat hij 

vroegtijdig de vloot had moeten verlaten begonnen 

zich verschillende geruchten over hem te 

verspreiden. De Ruyter wordt vaak 

gekarakteriseerd als een loyale man, wat ook in zijn 

reactie op de geruchten over De Witt te merken 

was. Wanneer deze fabels hem ter ore kwamen, 

ontkende hij ze steevast.19 Toen na de Slag bij 

Solebay het volk in de Republiek zich tegen de 

regenten begon te keren, moest ook De Ruyter, die 

voorheen als een held in de armen van het volk was 

gesloten, het ontgelden. Hij werd nu door het volk 

gezien als de rechterhand van de staatsgezinden en 

was daarom niet langer zeker van de veiligheid van 

16 Olaf van Nimwegen, De veertigjarige oorlog 1672-
1712: De strijd van de Nederlanders tegen de 
Zonnekoning (Amsterdam: Prometheus, 2020), 123. 
17 Piet van de Geer, “De Zeeheld Van Ghent komt uit 
Winssen,” Tweestromenland 168 (mei 2016): 7-8. 
18 Luc Panhuysen, De Ware Vrijheid: De Levens van Johan 
en Cornelis de Witt (Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij 
Atlas, 2005), 409-10. 
19 Petra Dreiskämper, ‘Redeloos, radeloos, reddeloos’: De 
geschiedenis van het rampjaar 1672 (Hilversum: 
Verloren, 1998), 7, 53. 
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zijn gezin en hemzelf.20 Toch wist De Ruyter 

opnieuw zijn draai te vinden en bleek hij niet alleen 

onder de staatsgezinden, maar ook onder Willem III 

zijn werk te kunnen doen.21 

 

Schooneveld I en II 
 

In juni 1673 werden bij Schooneveld twee enorme 

zeeslagen geleverd.22 De Ruyter was zich bewust 

van het verschil in krachtsverhouding tussen zijn 

eigen en de Frans-Engelse vloot. Daarom verscholen 

de Nederlandse schepen zich vlak voor 

Schooneveld, op de kust van Zeeuws-Vlaanderen, 

waar het wateroppervlak vervuld was van richels en 

zandbanken. Hier wist de Franse en Engelse vloot 

zich geen raad mee en dus was een landing van de 

vijand op de kust van de Republiek wederom 

gepareerd.23 In augustus 1673 volgde de Slag bij 

Kijkduin.24 Hier lieten de Fransen de Engelsen min of 

meer alleen tegenover de Ruyter vechten. Deze slag 

was het begin van het einde van het 

bondgenootschap tussen Engeland en Frankrijk. 

Karel II van Engeland had intern alle steun voor het 

bondgenootschap met Frankrijk verloren, waardoor 

hij in februari 1674 gedwongen was een 

vredesverdrag met de Republiek te ondertekenen.25 

De slagen bij Solebay, Schooneveld en Kijkduin 

worden tot de grootste tactische prestaties uit het 

leven van De Ruyter gerekend.26 

Onder De Ruyter wist de Nederlandse vloot alle 

gevaren van een dreigende invasie vanaf zee te 

voorkomen.27 Gedurende de hele oorlog zorgde De 

Ruyter ook voor bemanning, materieel en geschut 

                                                           
20 Petra Dreiskämper, ‘Redeloos, radeloos, reddeloos’: De 
geschiedenis van het rampjaar 1672 (Hilversum: 
Verloren, 1998), 56. 
21 Stichting Michiel de Ruyter, “Rampjaar 1672,” Ontdek 
Michiel de Ruyter, Geraadpleegd op 3 augustus 2021, 
https://www.deruyter.org/homepage-als-strateeg-
strateeg-sub3.   
22 Petra Dreiskämper, ‘Redeloos, radeloos, reddeloos’: De 
geschiedenis van het rampjaar 1672 (Hilversum: 
Verloren, 1998), 75. 
23 Luc Panhuysen, Rampjaar 1672: Hoe de Republiek aan 
de ondergang ontsnapte (Olympus, 2012), Hoofdstuk 18 
‘Nieuwsdienst’, p. 6/29, 7/29, bol.com kobo e-book. 
24 Petra Dreiskämper, ‘Redeloos, radeloos, reddeloos’: De 
geschiedenis van het rampjaar 1672 (Hilversum: 
Verloren, 1998), 75.  
25 Luc Panhuysen, Rampjaar 1672: Hoe de Republiek aan 
de ondergang ontsnapte (Olympus, 2012), Hoofdstuk 22 
‘De oorlog gaat door’, p. 9/23, bol.com kobo e-book. 
26 Friso Wielenga, Geschiedenis van Nederland: Van 
Opstand tot heden (Amsterdam: Boom, 2012), 126. 

om de waterlinie en andere rivieren en bevaarbare 

plaatsen te verdedigen.28 De Ruyter zou niet meer 

lang van zijn roem kunnen genieten. In 1676 wordt 

hij met een ineffectieve vloot naar de Middellandse 

Zee gestuurd.29 Bij Sicilië, in de baai van Syracuse, 

schiet hij de Spaanse bondgenoten te hulp. In dit 

gevecht raakt De Ruyter dodelijk gewond.30 Een 

week later kwam hij te overlijden. Hij was toen 70 

jaar oud.31 Zowel de Ruyter als Van Ghent werden 

in een praalgraf begraven. De eerste in het 

hoogkoor van de Nieuwe Kerk in Amsterdam, de 

laatste in het hoogkoor van de Dom in Utrecht.32 

 

 

27 J.C.H. Blom en E. Lamberts, eds. Geschiedenis van de 
Nederlanden (Amsterdam: Prometheus-Bert Bakker, 
2014), 199. 
28 Frans van Bork en Bernt Feis, Stille wateren diepe 
gronden, Stiltegebieden en Oude Hollandse Waterlinie 
(Woerden, 2021), 13. 
29 Het Scheepvaartmuseum, “Zeeslag bij Kijkduin,” 
Geplaatst op 20 augustus 2020, Geraadpleegd op 21 juli 
2021, 
https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/collectie/artikel
en/682/zeeslag-bij-kijkduin.  
30 Rijksmuseum, “Michiel Adriaenszoon de Ruyter,” 
Bulletin van het Rijksmuseum 5, 2 (1957): 27.  
31 Luc Panhuysen, “De onoverwinnelijke Michiel de 
Ruyter: Onzelfzuchtig tacticus met hart voor zijn 
mannen,” Historisch Nieuwsblad 2 (2006) Geraadpleegd 
via PDF op Stichting Michiel de Ruyter, Documenten & 
Links, Geraadpleegd op 3 augustus 2021, 
https://www.deruyter.org/zeeman.  
32 Piet van de Geer, “De Zeeheld Van Ghent komt uit 
Winssen,” Tweestromenland 168 (mei 2016): 8. 

 

https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/collectie/artikelen/682/zeeslag-bij-kijkduin
https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/collectie/artikelen/682/zeeslag-bij-kijkduin
https://www.deruyter.org/zeeman
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De Franse Tirannie                                                                                                                                        
door de ogen van geschiedschrijvers, prentenmakers en tijdgenoten 

Te Zwammerdam was het ‘soo disselaat … dat men nouwelijkx e[e]n huys meer vinden kost [kon]’, noteert 

de Amsterdamse koopman en wijnhandelaar Isaac Pool in 1674 in zijn dagboek als hij met zijn vrouw langs 

de Waterlinie reist en met eigen ogen de door de Fransen aangerichte ravage van anderhalf jaar daarvoor 

ziet. De ruïne van het dorp Bodegraven vergelijkt hij met ‘de verwoestingh van Jeruselem, … soo 

schrickelyk dat in [het] hart kromp en tot schryen [huilen] beweeghden’.2 Het lot van de twee dorpen, 

Bodegraven en Zwammerdam, maakte grote indruk op tijdgenoten. Pamflettisten en contemporaine 

geschiedschrijvers speelden handig in op de vraag naar gruwelverhalen, en prentenmakers verbeeldden 

de wreedheden. De tragedie te Bodegraven en Zwammerdam werd door middel van verscheidene 

drukwerken onderdeel van de collectieve herinnering en leverde een strakke omlijning voor het 

vijandbeeld dat tijdgenoten van de Fransen hadden.3 

Tirannie als commercieel succes 

‘De schade van de goederen, die was noch te verwinnen,’ 

aldus A.T. Verduyn, de schrijver van een van de eerste 

drukwerken over de moordpartij in de twee dorpen, ‘maar 

de ellende van de onnoozele menschen die hier met zo 

grooten menighte verbrandt, vermoort, versmoort en 

verkracht zijn, is niet te beschrijven’.4 Het gedetailleerde 

verslag verscheen in 1673 in de vorm van een pamflet. 

Slachtoffers werden met naam en toenaam genoemd, 

waarbij twee van de slachtoffers de 68-jarige zus en het 

nichtje van de auteur waren. Ze werden door de Fransen van 

hun kleren beroofd en mishandeld. Het feit dat Verduyn 

familie in Bodegraven en Zwammerdam had, gaf het pamflet 

meer authenticiteit. Een ander pamflet, dat al op 11 januari 

1673 verscheen en slechts uit vier pagina’s bestaat, noemt 

eveneens veel gruwelijke details. Vrouwen waren verkracht, 

meldt De Wreetheyt der Francen, aan hun haren 

opgehangen en doodgeschoten. Een meisje van zeven was 

wees geworden, nadat beide ouders verbrand waren.5 In 

hetzelfde jaar dat de brief van Verduyn als pamflet werd 

uitgegeven, verscheen een deel van het pamflet als 

onderschrift onder de prent van Romeyn de Hooghe.6 

Vervolgens werd het pamflet in 1674 herdrukt in Tobias van 

Domselaers Het Ontroerde Nederlandt.7 
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Er was veel vraag naar verhalen over de Franse wandaden. 

Contemporaine geschiedschrijvers zoals Tobias van 

Domselaer, Petrus Valckenier en Lambert van den Bosch, 

maakten in hun werken gebruik van overheidspublicaties en 

pamfletten, zoals het pamflet van Verduyn. Daarbij 

schroomden ze niet om werk van elkaar of zelfs van zichzelf 

over te nemen (zelfplagiaat). Zo werd eerdergenoemd 

pamflet De Wreetheyt der Francen door Johannes Gribus in 

d’Ontroerde Leeuw (1673) en door Tobias van Domselaer in 

Het ontroerde Nederlandt (1674) overgedrukt.8 Daarnaast 

werden gruwelijke oorlogsmisdaden door prent- en 

pamfletmakers geëxploiteerd; een praktijk die overigens al 

tijdens de Opstand en later tijdens de Dertigjarige Oorlog 

werd gebezigd.9 Dergelijke gruwelijke afbeeldingen 

verschenen vervolgens als illustraties in contemporaine 

geschiedwerken. 

Romeyn de Hooghe  

De meest bekende afbeeldingen zijn die van Romeyn de 

Hooghe. Met zijn afbeeldingen heeft De Hooghe een 

stempel gedrukt op de beeldvorming van de Hollandse 

Oorlog.10 Naast de prent Spiegel der Fransse Tyranny maakte 

hij de prenten voor Advis fidelle aux veritables Hollandois. 

Touchant ce qui s’est passé dans les villages de Bodegrave et 

Swammerdam, geschreven door de bekende diplomaat en 

nieuwsagent Abraham de Wicquefort. Van dit boek 

verschenen twee Nederlandse vertalingen: een officiële, 

uitgegeven door de Haagse uitgevers Johan en Daniel 

Steucker onder de titel Getrouw Advys, en een onofficiële 

door Jan Claesz Ten Hoorn, getiteld Fransche tyrannie. De 

afbeeldingen in de editie van Ten Hoorn tonen opvallende 

gelijkenissen met die in de editie van De Wicquefort. Toch 

moet het de oplettende kijker opvallen dat de afbeeldingen 

in Fransche tyrannie inferieur zijn ten opzichte van die in de 

edities van De Wicquefort. Ook andere contemporaine 

geschiedschrijvers, zoals Lambert van den Bosch in zijn 

Toneel des Oorlogs (1675), namen de prenten die De Hooghe 

voor Advis fidelle maakte over. We kunnen dus concluderen 

dat de afbeeldingen van (of gebaseerd op) De Hooghe een 

commercieel succes waren. 

De Nieuwe Spiegel is voortgekomen uit Advis fidelle. Veel 

verhalen uit Advis fidelle, en dus ook uit de Nieuwe Spiegel, 

tonen gelijkenissen met de prenten van De Hooghe. Zo is op 

een van de prenten te zien hoe mannen gedwongen worden 

water te drinken, waarna Franse soldaten op hun volle 

buiken springen. Een andere prent laat zien dat vrouwen 

naakt onder het ijs worden geduwd. Op weer een andere 

prent is te zien dat een kind, een man en een vrouw aan een 

os vastgebonden worden; een ‘gruwelijk dubbelsnoer’, aldus 

de Nieuwe Spiegel. Een andere interessante prent is de prent 

 
Gruwelijke prent van Romeyn de Hooghe 

waarop te zien is dat het bed van een echtpaar in brand 

wordt gestoken. In de schoorsteen zien we de benen 

bungelen van mensen die zijn opgehangen. Het ophangen 

van mensen in de schoorsteen komt terug in de 

verschillende versies van Advis fidelle, maar wordt ook 

beschreven in het ooggetuigenverslag dat zich tussen de 

inbeslaggenomen papieren van De Wicquefort bevindt.11 

Het gruwelijke tafereel wordt ook beschreven in de Nieuwe 

Spiegel: boeren werden aan hun oksels opgehangen, 

waardoor ze ‘door het vuur werden verbrand en van boven 

door de rook stikten’ (p. 67). 

Andere beroemd geworden prenten zijn gemaakt door 

graveur en etser Isaac Sorious. Sorious legde de nasleep van 

de verschrikkingen tijdens het Rampjaar vast in een reeks 

van dertien etsen. Op de etsen zijn ruïnes van kastelen en 

huizen te zien, soms met smeulende rookpluimen in de 

verte. Sorious vereeuwigde onder andere de ruïnes van het 

slot bij Breukelen en te Jaarsveld en de verwoeste dorpen 

Waverveen en Abcoude. De prenten verschenen in het 

tweede deel van Van Domselaers Het ontroerde 

Nederlandt.12 

Lambert van den Bosch  

De contemporaine geschiedschrijving over de Hollandse 

Oorlog vond gretig aftrek. Contemporaine 

geschiedschrijvers speelden handig in op de vraag naar 

gruwelverhalen. Veelschrijver Lambert van den Bosch 

besteedt in zijn Tooneel des Oorlogs (1675) maar liefst 

zeventien pagina’s aan de gruweldaden in Bodegraven en 

Zwammerdam. In het relaas komt naar voren dat bejaarden, 

kreupelen en jonge kinderen niet werden gespaard. Het 

werk toont gelijkenissen met het pamflet van Verduyn, maar 

is een stuk uitgebreider. Sommige namen van slachtoffers 

die Van den Bosch noemt, komen ook terug in de Nieuwe 

Spiegel. Interessant is de getuigenis van een vrouw die de 

moordpartij heeft overleefd, maar liever anoniem wil blijven 
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Nieuwe Spiegel en voorblad met aantekeningen van een kind 

(1789) 

‘daarom wy se hier niet en noemen’.13 Het opvoeren van 

slachtoffers met naam en toenaam (of het juist opzettelijk 

noemen van de wens van een slachtoffer om anoniem te 

blijven) verhogen de geloofwaardigheid van het boek. 

Ook Jan Claesz ten Hoorn verbloemde niet dat de verhalen 

over de Franse gruweldaden populair waren bij het 

lezerspubliek. Zo schrijft hij in het voorwoord van Journael 

ofte Dagh Verhael, van dat tot Uytrecht en Woerden bij de 

Franschen is voorgevallen dat zijn vorige boek zeer 

aangenaam is ontvangen, en dat die aangename ontvangst 

‘oock niet onaengenaem aen my heeft geweest’.14 Hierdoor 

besloot Ten Hoorn een nieuw boek uit te geven over de 

wreedheden; dit keer ging het voornamelijk om de 

gruweldaden in Utrecht en Woerden. De uitgever hoopte dat 

de lezer ‘hier in geen minder vermaeck, als in ons 

voorgaende werck, sult hebben’. Het Journael werd 

voornamelijk als vervolg op de Fransche tyrannie verkocht, 

en veel exemplaren van deze twee boeken zijn vandaag de 

dag nog steeds samengebonden. 

De Wicquefort  

Het grote verschil tussen de andere geschiedwerken en de 

werken van De Wicquefort en van Ten Hoorn, is dat 

laatstgenoemde werken primair gericht zijn op de Franse 

wandaden. Daarnaast was Advis fidelle een oproep aan de 

inwoners van de Republiek om hun belastingen te betalen, 

zodat de vloot en het leger bekostigd konden worden. 

Daarbij was het vertrouwen in de prins van Oranje 

noodzakelijk. De prins was immers degene die, aldus De 

Wicquefort, ‘u landt van alle andere monsterdieren 

suyveren sal’. Tegelijkertijd bevatte het boek een 

waarschuwing: het vuur te Bodegraven en Zwammerdam en 

het bloed dat er vergoten is, was volgens de auteur ‘maer 

het begin geweest vanden brandt, die het gantsche landt 

soude vernielt hebben’.15 De Duitse vertaling van het werk, 

onder de titel Frantzösische Tyranney (1674), werd 

daarnaast gebruikt in een poging om de anti-Franse 

gezindheid van Duitse vorsten aan te wakkeren door ze te 

wijzen op het geweld dat gepaard ging met de Franse 

expansiedrift.16 

Bodegraven en Zwammerdam zijn dankzij de vele publicaties 

uitgegroeid tot het symbool van de Franse verniel-, plunder- 

en moordzucht. Dat is opmerkelijk, omdat het zeker niet de 

enige plaatsen waren die zwaar te lijden hadden onder de 

oorlog. De oorlog raakte iedereen. Dagboeken, brieven en 

contemporaine geschiedwerken vormen een interessante 

bron wat betreft de Franse bezetting, het plunderen, 

brandstichten en moorden en laten zien dat de wreedheden 

te Bodegraven en Zwammerdam niet op zichzelf stonden. 

Tijdgenoten over de Franse wandaden 

In bewaard gebleven dagboeken en brieven uit het Rampjaar 

is te lezen dat de schrijvers vaak melding maken van het 

reilen en zeilen van de Franse militairen, die in naam van de 

Franse koning contributies moesten afdwingen.17 

Contributies waren speciale belastingen die door de bezetter 

aan overwonnen gebieden werden opgelegd. De Fransen 

konden op deze manier de kosten van de Hollandse Oorlog 

afwentelen op de plaatselijke bevolking.18 Hoewel de Staten-

Generaal een verbod hadden afgekondigd op het betalen 

van ‘contributie of brandschattinge aan de vijanden van 

desen staat’ werd hier, uit vrees voor de Fransen, vaak geen 

gehoor aan gegeven.19 In een aangeplakt biljet was te lezen 

dat wie niet op tijd betaalde, aan intendant Louis Robert 

werd overgeleverd.20 Robert was een Franse ambtenaar die 

verantwoordelijk was voor het heffen van belastingen en de 

inkwartiering van de Franse soldaten in de bezette gebieden. 

Volgens burgemeesterszoon Everard Booth, die zich tijdens 

het Rampjaar in het bezette Utrecht ophield, was het 

gekerm en gekrijs onder de burgers over de zware 

belastingen niet te beschrijven.21 Vermogenden moesten 

een bed, kussen en deken beschikbaar stellen aan de Franse 

soldaten. Wanneer zijn wens niet ingewilligd werd, dreigde 

de intendant volgens Booth, zou de stad Utrecht aan de 

Franse soldaten overgeleverd worden.22 Door middel van 

geweldsdreigingen werd de bewoners schrik aangejaagd. 

Vluchtelingen uit het bezette Utrecht werden gelast terug te 

keren. Daarbij dreigden de Fransen met 

verbeurdverklaringen van hun goederen, hoge boetes en 

geweld. Degenen die spullen in bewaring hielden voor 

gevluchte vrienden of familieleden, ontkwamen eveneens 

niet aan represailles van de bezetter.23 Zo wordt Gijsbert de 

Ferreris, een inwoner van Arnhem, in de Nieuwe Spiegel (pp. 

37-38) een boete opgelegd omdat zijn broer en zus niet in 

Arnhem aanwezig zijn (en dus geen belasting betalen aan de 

Fransen). Daarbij dreigde Robert het huis waarin De Ferreris 

woonde te verwoesten. Ook kastelen en buitenplaatsen 
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werden door de Fransen vernield. De bekendste 

voorbeelden zijn het kasteel te Amerongen van Margaretha 

Turnor en Godard Adriaan van Reede van Amerongen en het 

buitenhuis van admiraal Cornelis Tromp in ’s Graveland.24 

Booth schrijft op 12 oktober 1672 in zijn dagboek dat ’s-

Graveland, Loosdrecht en Breukeleveen ‘op barbarische 

wijse’ door de Fransen waren geplunderd.25 Kasteelvrouw 

Margaretha Turnor schrijft in een brief aan haar man dat 

Waverveen op 7 november datzelfde jaar ‘op acht plaetse in 

brand [is] gesteecken’ en geheel afgebrand was. Ook 

gruwelijke berichten kwamen in haar brieven terecht: een 

kraamvrouw ‘was met haer kintge verbrant’. Zulke verhalen, 

vervolgt ze haar brief, waren overigens dagelijks te horen en 

stonden dus niet op zichzelf.26 Ook Booth vermeldt 

meermaals dat plunderen het ‘dagelijkx werk’ van de 

Fransen was.27 

Een anonieme schutter die tijdens het Rampjaar een 

dagboek bijhield, meldt dat er brand gesignaleerd is, maar 

op straat twijfel bestaat over om welke plaats het gaat: 

‘Zommige zeggen: het is te Loosdregt, andre dat het 

Oudenaarden soude sijn’. Later krijgt hij meer informatie, en 

noteert hij dat in Ankeveen drie huizen zijn afgebrand.28 Op 

dezelfde dag moest het dorp Ameide er ook aan geloven. De 

anonieme schutter verwijst in zijn dagboek naar een in druk 

uitgegeven brief van veldmaarschalk Paulus Wirtz, waarin 

staat dat de Fransen Ameide geplunderd en in brand 

gestoken hebben.29 

Margaretha Turnor 

De gruweldaden te Bodegraven en Zwammerdam stonden 

dus niet op zichzelf. De blootstelling aan plundering en 

brandstichting was tijdens het Rampjaar dagelijkse kost voor 

de inwoners van de Republiek, voornamelijk voor degenen 

die aan het frontgebied langs de Hollandse Waterlinie 

woonden. De poging van de Franse legerleider Luxembourg 

om de bevroren Waterlinie eind 1672 over te steken, kwam 

dan ook niet geheel uit het niets. De Staten van Holland 

hielden hier vanaf het najaar van 1672 rekening mee. 

Margaretha Turnor schrijft op 15 december dat de Fransen 

‘hebbe geswoore Den Haech te wille plondere’.30 Op 20 

december noteert Booth in zijn dagboek dat hij heeft gezien 

dat er soldaten uit de garnizoenen van Nijmegen, Zuthphen, 

Arnhem en Doesburg door Utrecht marcheerden. Zij waren 

volgens Booth van plan om over het ijs naar Holland te 

trekken ‘ende brand te stichten’.31 Weesjongens en boeren 

ondersteunden op 27 en 28 december de Amsterdamse 

schutters in een poging de Waterlinie ijsvrij te maken.  

Op 28 december noteert de Amsterdamse schutter in zijn 

dagboek dat hij heeft gehoord dat de Fransen naar 

Bodegraven en Zwammerdam waren getrokken. Twee 

 
Ook de Vechtstreek had zwaar te lijden in het Rampjaar 

dagen later noteert hij dat Bodegraven en Zwammerdam 

‘ten gronde toe afgebrand [zijn] met kerken en al’.32 Ook 

Margaretha Turnor noteert in haar brief van 2 januari 1673 

dat Bodegraven en Zwammerdam zijn afgebrand.33                            

Wilde verhalen over wat er gebeurd was volgden later. Zo 

schrijft Margaretha op 26 januari, één maand na de 

moordpartij, dat ze heeft vernomen dat een hoogzwangere 

vrouw in een kamer was opgesloten, die de Fransen 

vervolgens in brand staken. Een dochter was in het bijzijn 

van haar vader verkracht. Daarnaast noemt ze het afsnijden 

van borsten, een element dat ook terugkomt in 

contemporaine geschiedwerken. Margaretha besluit haar 

klaagzang over de moordpartij te Bodegraven en 

Zwammerdam met de woorden: ‘op vreemde vorste en 

pootentaete kone wij geen staet maecke’.34                                                 

Dit laatste komt ook terug in het eerdergenoemde pamflet 

van A.T. Verduyn. De pamfletschrijver vermaant het 

lezerspubliek het leven te beteren, ‘en ons op geen vreemde 

Macht [te] betrouwen’.35 De moordpartij deed de inwoners 

van de Republiek inzien dat de Fransen niets anders dan 

kwaad in de zin hadden. Het opgeworpen vijandbeeld dat 

naar voren komt in pamfletten en contemporaine 

geschiedwerken moet de lezers en toehoorders dan ook 

hebben gemotiveerd de oorlog koste wat kost vol te houden 

middels het afdragen van belastingen en het koesteren van 

vertrouwen in de Prins van Oranje. In de Nieuwe Spiegel 

kondigt de vader aan enkele voorbeelden van de ‘tirannieke 

heerschappij’ van de Fransen te noemen. Veelzeggend is de 

reactie van de zoon: ‘Ik wil dit graag horen, zodat ik onze 

vrijheid beter kan waarderen en bij elke gelegenheid tegen 

iedereen goed kan verdedigen.’ (p. 44). 

Latere geschiedschrijvers over het Rampjaar 

Andere werken over de verschrikkingen tijdens het 

Rampjaar werden pas later vervaardigd, zoals het relaas van 

Bernard Costerus en het handschrift van Andries 

Schoemaker. Costerus’ werk Historisch verhael verscheen in 
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In april 2022 verschijnt de heruitgave van Franse Tirannie 

bij Uitg.Waanders 

1707, en is een aanklacht tegen de geschiedschrijving over 

Bodegraven en Zwammerdam.36 Costerus was in 1672 

secretaris van de stad Woerden. Volgens de Staatsgezinde 

stadssecretaris waren de wreedheden sterk overdreven om 

het Staatse leger en Willem III uit de wind te houden.37 Toch 

zijn veel personen die genoemd worden in de diverse 

hierboven aan bod gekomen drukwerken te traceren als 

inwoners van Bodegraven of Zwammerdam; er is dus weinig 

sprake van verzinsels.38 

Interessant is verder het handschrift van Andries 

Schoemaker uit circa 1730. Schoemaker was twaalf toen het 

Rampjaar begon en woonde toentertijd in Amsterdam. Op 

latere leeftijd verzamelde hij topografische en historische 

gegevens van allerlei steden, dorpen en kastelen. Hierbij 

maakte hij vaak zelf de illustraties, of plakte hij illustraties uit 

andere bronnen in. Verscheidene knipsels zijn afkomstig uit 

Isaac Sorious’ prent Gedenk-teykenen, der wonderlyke 

geschiedenissen, voorgevallen in de Vereende Nederlanden, 

int jaar, MDCLXXII.39 Schoemaker maakte daarnaast veel 

gebruik van het werk van Petrus Valckenier. Zijn beschrijving 

van Utrecht begint hij met de niets verhullende woorden:  

Utrecht de stadt en het geheele Sticht werd in den jaare 

1672 bemagtigt van den francen: al waer datse slegt huys 

gehouden hebben en het jaar daar aan sijnse sonder slag of 

stoot weder wegh getrocken, doch niet zonder groote 

knevelarij en brandschatting die seer swaar was te moeten 

betalen.40 

Het is evident dat de gebeurtenissen tijdens het Rampjaar, 

en met name de verschrikkingen te Bodegraven en 

Zwammerdam, een diepe indruk hebben gemaakt op de 

tijdgenoten. Drukkers en uitgevers maakten handig gebruik 

van de vraag naar gruwelverhalen. Naast de gruwelijke 

moord op de gebroeders De Witt, staan Bodegraven en 

Zwammerdam nog altijd symbool voor de verschrikkingen 

tijdens het Rampjaar.  

 

Dit artikel is gebaseerd op een hoofdstuk uit Franse 

Tirannie, het Rampjaar 1672 op school dat in april 2022 bij 

Uitg. Waanders verschijnt.  
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af. Merle schreef haar masterscriptie over de 

Hollandse Oorlog (1672-1678) door de ogen van 
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