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Het	 schilderij	 ‘Carel	 Rabenhaupt,	 generael-lieutenant	
van	 de	 militie	 van	 Stad	 en	 Lande’	 werd	 in	 1673	
geschilderd	 door	 de	 Noord-Nederlandse	 schilder	 D.	
Simons.	 Het	 is	 in	 bezit	 van	 de	 gemeente	 en	 wordt	
tijdens	Open	Monumentendagen	vaak	getoond	naast	
het	 schilderij	 ‘Beleg	 van	 Groningen	 1672’	 (1686)	 van	
Folckert	Bock.	

De	buste	van	Carl	von	Rabenhaupt	op	de	Grote	Markt	
in	 de	 binnenstad	 van	 Groningen,	 is	 gemaakt	 door	
Willem	 Valk.	 De	 vormgeving	 is	 traditioneel	 –	 van	 de	
vernieuwende	 invloed	 die	 Valk	 vóór	 de	 Tweede	
Wereldoorlog	 had	 is	 nauwelijks	 nog	 iets	 terug	 te	
vinden.	 Von	 Rabenhaupt	 is	 realistisch	 weergegeven,	
zij	 het	 dat	 de	 gelaatstrekken	 wat	 gestileerd	 zijn.	 De	
grote	 bos	 krullend	 haar	 –	 de	 gebruikelijke	
zeventiende-eeuwse	 pruik	 –	 valt	 weelderig	 over	 zijn	
schouders.	Van	het	harnas	zijn	borst-	en	schouderstuk	
weergegeven.	
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Carl	Rabenhaupt	en	Bernhard	van	Galen	(‘Bommen	Berend’)		
	

Wie	was	Carl	Rabenhaupt	(ook	wel	Carel	of	Karel),	baron	van	Sucha,	erfheer	van	
Lichtenberg	en	Fremesnich,	Heer	tot	Grumbach,	Luitenant-Generaal	van	Stad	en	Lande,	die	
wij	kennen	als	de	beroemde	man	die	Groningen	en	enkele	andere	steden	verloste	van	de	
vijand?	
	

Ernst	Casimir	von	Nassau-Dietz	(1572-1632)	
	
Von	 Rabenhaupt	 was	 afkomstig	 uit	 Bohemen.	 Hij	
ontvluchtte	 zijn	 geboorteland	 om	 religieuze	
redenen.i	 Rabenhaupt	 werd	 opgevoed	 volgens	 de	
leer	van	de	Hussieten,	een	protestante	groepering	
die	 volgelingen	 waren	 van	 de	 theoloog	 Johannes	
Hus.	Dit	betekent	dat	hij	een	voorstander	was	van	
de	 reformatie.	 In	 1620	 was	 hij	 in	 dienst	 bij	 de	
keurvorst	van	Saksen.	Hij	 trad	 in	1622	 in	dienst	 in	
het	Staatse	leger	onder	prins	Maurits.ii	Hij	bleef	tot	
na	de	vrede	van	Munster	(1648)	en	diende	dus	ook	
nog	onder	prins	 Frederik	Hendrik.iii	 In	 1626	 kwam	
hij	 naar	 Groningen,	 waar	 hij	 diende	 onder	 de	
noordelijke	 stadhouder	 Ernst	 Casimir	 van	 Nassau-
Dietz.iv	 Als	 onderdeel	 van	 het	 leger	 van	 de	
Republiek	 was	 hij	 onder	 andere	 betrokken	 bij	 de	
versterking	 van	 Leerort,	 Bourtange	 en	
Nieuweschans.	 Nadat	 in	 1648	 de	 Vrede	 van	
Munster	 werd	 gesloten	 trad	 hij	 in	 dienst	 van	 het	

Hessische	 leger.	 Daar	 zou	 hij	 voor	 het	 eerst	
tegenover	het	Munsterse	leger	komen	te	staan.v	
Het	zou	even	duren	voor	hij	deze	vijand	weer	zou	
treffen,	 maar	 in	 1672,	 op	 70-jarige	 leeftijd	 stond	
Rabenhaupt	 weer	 tegenover	 deze	 tegenstander,	
nadat	de	Staten	van	Stad	en	Lande	hem	gevraagd	
hadden	op	te	treden	als	bevelhebber	van	het	leger.	
Rabenhaupt	 is	 op	 dat	 moment	 nog	 in	 dienst	 van	
het	Hessische	leger.vi	Op	26	januari	werd	Bernhard	
Johan	 van	 Prott	 als	 kapitein	 van	 een	 compagnie	
voetknechten	 naar	 Hessen	 gestuurd	 om	
Rabenhaupt	 te	 vragen	 de	 verdediging	 van	 het	
Groningse	gewest	op	zich	te	nemen.vii	Tegen	enige	
vergoeding	 willen	 ze	 hem	 in	 Hessen	 wel	 afstaan	
om	 Stad	 en	 Lande	 uit	 hun	 benarde	 situatie	 te	
helpen.viii	 Op	 29	mei	 komt	 Rabenhaupt	 aan	 in	 de	
stad	 Groningen.	 Alle	 verdedigingswerken	 en	
provinciegrenzen	 worden	 in	 zijn	 opdracht	
versterkt.	 Daarbij	 was	 de	 schans	 Bourtange	 van	
groot	 belang,	 gezien	 die	 de	 doorgang	 gaf	 van	 het	
Munsterland	 naar	 Groningen.ix	 De	 Friese	
stadhouder	 stelde	 Rabenhaupt	 tijdelijk	 aan	 als	
plaatsvervanger.x	 Nu	 was	 het	 wachten	 op	 de	
vijand.		
	
Christoph	Bernhard	von	Galen	

	
Christoph	 Bernhard	 van	 Galen	 was	 afkomstig	 uit	
een	 invloedrijk	 adellijk	 geslacht	 en	 begon	 zijn	
bestuurlijke	 carrière	 bij	 het	 Munsterse	
domkapittel.xi	Hij	raakte	in	verscheidene	conflicten	
met	de	Republiek.	Hij	wou	bijvoorbeeld	aanspraak	
maken	 op	 de	 aan	 hem	 geleende	 heerlijkheid	
Borculo	 in	 Gelderland,	 wat	 hem	meermaals	 werd	
afgewezen.	 Ook	 waren	 er	 moeilijkheden	 omtrent	
brievenvervoer	 tussen	 Amsterdam	 en	 Hamburg	
waarbij	 hij	 betrokken	 was.	 xii	 Een	 aantal	 jaar	
daarna,	 in	1663,	bezette	hij	de	Dielerschans	op	de	
grens	met	de	Republiek	vanwege	een	conflict	met	
Oost-Friesland.	 Deze	 vijandige	 daad	maakte	 grote	
indruk	op	de	Staten-Generaal.	Hij	sloot	in	1665	een	
verdrag	 met	 Engeland	 tegen	 de	 Republiek,	 zodat	
Christoph	 Bernhard	 van	 Galen	 was	 afkomstig	 uit	
een	 invloedrijk	 adellijk	 geslacht	 en	 begon	 zijn	



4	
	

bestuurlijke	 carrière	 bij	 het	 Munsterse	
domkapittel.xiii	 Hij	 raakte	 in	 verscheidene	
conflicten	met	de	Republiek.	Hij	wou	bijvoorbeeld	
aanspraak	 maken	 op	 de	 aan	 hem	 geleende	
heerlijkheid	 Borculo	 in	 Gelderland,	 wat	 hem	
meermaals	 werd	 afgewezen.	 Ook	 waren	 er	
moeilijkheden	 omtrent	 brievenvervoer	 tussen	
Amsterdam	 en	 Hamburg	 waarbij	 hij	 betrokken	
was.	 xiv	Een	aantal	 jaar	daarna,	 in	1663,	bezette	hij	
de	 Dielerschans	 op	 de	 die	 laatste	 op	 zee	 met	
Engeland	 en	 op	 land	 met	 Munster	 verstrengeld	
was	in	oorlog.xv	In	enkele	

Christoph	Bernhard	von	Galen	
	
weken	veroverde	hij	de	Achterhoek	en	grote	delen	
van	 Overijssel,	 waar	 zijn	 soldaten	 plunderend	
rondtrokken.xvi	 	 De	 bisschop	 van	Munster	 speelde	
in	 het	 Rampjaar	 opnieuw	 een	 grote	 rol	 in	 de	
bezetting	van	de	Republiek.	Dankzij	verdragen	met	
Van	 Galen	 en	 Maximiliaan	 Hendrik,	 de	 bisschop	
van	 Keulen,	 kon	 Lodewijk	 XIV	 over	 hun	
grondgebied	en	met	hun	versterking	de	Republiek	
intrekken.	Volgens	de	gemaakte	afspraken	 richten	
de	bisschoppen	zich	vooral	op	het	noorden	en	het	
oosten.xvii		
Eerder,	in	1651,	werd	Van	Galen	ingewijd	als	prins-
bisschop	van	Munster.	 In	de	omliggende	gebieden	
woonden	veel	protestanten	en	Van	Galen	had	hier	
een	 grote	 afkeer	 tegen.	 Anders	 dan	 Hussitische	
Rabenhaupt,	 die	 een	 voorstander	 was	 van	 de	
Hervorming,	 was	 Van	 Galen	 dus	 een	 voorstander	
van	 de	 contrareformatie.	 Dit	 was	 een	
tegenbeweging	 tegen	 de	 opkomst	 van	 het	 steeds	
verder	 verspreidende	 protestantisme.	 Van	 Galen	
probeerde	zich	tegen	deze	verspreiding	te		

verzetten	 en	 liet	 zijn	 mening	 over	 het	
protestantisme	 sterk	 voelen.	 Zelfs	 zijn	 eigen	 stad	
bestookte	 hij	 met	 mortiergranaten	 en	
brandbommen.xviii	 	 Dit	 laatste	 was	 Van	 Galen’s	
militaire	 specialiteit,	 wat	 hem	 zijn	 befaamde	
bijnaam	 bezorgde:	 ‘Bommen	 Berend’.xix	 Hoewel	
deze	bijnaam	zijn	bekendste	werd,	had	hij	aan	het	
eind	 van	 de	 zeventiende	 eeuw	 ook	 een	 aantal	
andere	bijnamen.	Men	noemde	(en	portretteerde)	
hem	onder	andere	‘het	zwijn	van	Westfalen’.	In	het	
Oude	 Testament	 wordt	 een	 zwijn	 aangeduid	 als	
een	 onrein	 dier	 dat	 niet	 gegeten	 mag	 worden,	
daarnaast	werd	het	zwijn	in	verband	gebracht	met	
een	van	de	zeven	hoofdzonden:	vraatzucht.xx		
Een	 grote	 Franse	 legermacht	 trok	 op	 12	 juli	 1672	
via	 Keuls	 grondgebied	 de	 Republiek	 binnen.	 Van	
Galen	 was	 echter	 al	 op	 1	 juni	 Overijssel	
binnengevallen	en	veroverde	diezelfde	maand	nog	
de	 gehele	 provincie.	 Na	 een	 belegering	 van	 drie	
dagen	 viel	 Deventer,	 waarna	 al	 snel	 Zwolle,	
Kampen	en	veel	andere	plaatsen	volgden.	Op	5	juli	
capituleerde	 het	 Overijsselse	 Ridderschap	 en	
benoemden	zij	Van	Galen	 tot	nieuwe	 landsheer.xxi	
In	 het	 noorden	 vielen	 Westerwolde	 (m.u.v.	
Bourtange),	 delen	 van	 het	 Oldambt	 en	 het	
Westerkwartier	al	 snel	 in	handen	van	de	bisschop	
van	Munster.		
	
Het	beleg	van	Groningen	
	
Op	21	 juli	 komt	Van	Galen	 tegenover	Rabenhaupt	
te	 staan	 als	 hij	 begint	 met	 zijn	 befaamde	
belegering	van	de	stad	Groningen.	Met	kanonnen,	
mortier-	en	brandbommen	bestookt	hij	de	stad.xxii		
Van	 Galens	 belegering	 van	 Groningen	 mag	 niet	
baten.xxiii	 De	 Groningers	 weten	 zich	 onder	 leiding					

Folkert	 Bock,	Het	Ontzet	 van	Groningen,	 28	 aug.	 1672																																																									
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van	 Rabenhaupt	 sterk	 te	 houden.	 Er	 bestaat	 ook	
een	 volkslegende	 die	 dat	 heel	 mooi	 illustreert.	
Deze	 vertelt	 dat	 er	Groningse	huisvrouwen	waren	
die	 met	 hun	 schorten	 de	 kanonskogels	 van	
Bommen	 Berend	 opvingen.	 Zij	 gaven	 ze	 dan	 aan	
Rabenhaupt,	 zodat	die	 ze	 kon	 terugvuren	naar	de	
bommenbisschop.xxiv	Na	een	maand	is	de	stad	nog	
niet	 gecapituleerd,	 terwijl	 er	 in	 de	 Munsterse	
kampen	ziekten	 rondgaan	en	gedeserteerd	wordt.	
Op	 28	 augustus	 is	 Van	 Galen	 met	 zijn	 leger	
teruggetrokken	 naar	 Overijssel.xxv	 Volgens	 enkele	
Nederlandse	 bronnen	 had	 Van	 Galen	 toen	 5.000	
tot	10.000	man	verloren,	terwijl	het	verlies	aan	de	
Groningse	 kant	 bij	 enkele	 honderden	 doden	 en	
gewonden	 zou	 zijn	 gebleven.xxvi	 De	 Groningers	
vieren	op	28	augustus	nog	altijd	‘Bommen	Berend’	
ter	 ere	 van	 de	 bevrijding	 van	 de	 Munsterse	
bisschop.	

Doordat	de	Musters-Keulse	legers	zich	in	augustus	
hadden	 teruggetrokken,	 konden	de	Groningers	en	
Friezen	in	september	overgaan	op	de	tegenaanval.	
Zij	 dreven	 de	 vijandige	 troepen	 gedeeltelijk	 terug	
en	 heroverden	 enkele	 belangrijke	 steden	 en	
vestingen,	 waaronder	 Blokzijl	 en	 eind	 december	
verdrijven.	 Hij	 achtervolgde	 hem	 zelfs	 tot	 in	 het	
gebied	 rondom	 Munster	 en	 wist	 hem	 daar	 te	
verslaan.	 In	1674	kreeg	Rabenhaupt	van	Willem	III	
de	opdracht	om	de	vesting	Grave	op	de	Fransen	te	
heroveren.	 Om	 deze	 herovering	 te	
bewerkstellingen	 zou	 hij	 uiteindelijk	 95	 dagen	 en	

de	steun	van	de	prins	van	Oranje	nodig	hebben.	Na	
Grave	 heroverd	 te	 hebben,	 was	 Rabenhaupt	 nog	
gouverneur	 van	 Coevorden	 en	 drostambt	 van	
Drenthe	 tot	 zijn	overlijden	 in	1675.xxvii	Op	22	april	
1674	 had	 de	 Republiek	 vrede	 gesloten	 met	 het	
bisdom	 Munster.xxviii	 Een	 paar	 jaar	 later	 in	 1678,	
komt	 ook	 Van	 Galen	 te	 overlijden.	 Ondanks	 hun	
veelbewogen	leven,	waarin	zij	beiden	veel	hebben	
gevochten,	werd	Rabenhaupt	73	en	Van	Galen	72	
jaar	oud.	

	
Eindnoten	zie	p.	9	en	10.	

	

Franse	Tirannie,	1672:	gruwelijk	schoolboek	over	het	Rampjaar		

ZWOLLE	-	In	april	2022	publiceert	uitgeverij	Waanders	een	heruitgave	van	De	Fransche	Tirannye,	
Nieuwe	Spiegel	der	Jeugd,	een	schoolboek	uit	1672	over	de	Franse	oorlogsmisdaden	in	Holland.	
Het	gaat	over	de	verschrikkingen	van	het	Rampjaar.		

Oorzaken	en	aanleiding	van	de	Hollandse	oorlog,	de	strijd	aan	de	waterlinie,		
de	 moordpartijen	 in	 diverse	 steden	 en	 de	 Franse	 bezetting	 worden	
uitvoering	 uit	 de	 doeken	 gedaan	 en	 de	 gedetailleerde	 houtsneden	 laten	
weinig	aan	de	verbeelding	over.	De	Spiegel	-	een		klein	boekje	van	10	x	16	
cm	ter	grootte	van	een	mobiele	telefoon	-	biedt	ook	inzicht	in	de	wijze	van	
(gruwel)propaganda	 in	 die	 tijd	 en	 geeft	 verder	 een	 inkijkje	 in	 de	
opvoeding/educatie	in	de	17e		eeuw.	Het	boek	is	tientallen	malen	herdrukt,	
tot	in	de	19e	eeuw,	en		had	door	die	brede	verspreiding	grote	invloed	op	de	
beeldvorming	 over	 het	 Rampjaar.	 Kortom	 een	 belangrijke	 uitgave,	 die	
wordt	 verzorgd	 door	 een	 team	 van	 deskundigen:	 neerlandica	 prof.dr.	
Nicoline	van	der	Sijs,	historici		dr.	Arthur	der	Weduwen,	drs.	Merle	Lammers	
en	drs	Bernt	Feis	en	genealoog	Elly	Landzaat.																																																																																																																					

@	Nicoline	 van	 der	 Sijs	 e.a.	De	 Franse	 Tirannie,	Het	 Rampjaar	 1672	 op	 school,	 240	 p.,	meer	 dan	 100	 afb.,	 uitgeverij	
Waanders,	verschijnt	april	2022;	prijs	€	22,50	
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De	laatste	maanden	van	de	gebroeders	De	Witt	
	
Ick	 schriijve	 met	 groten	 haest	 sonder	 noch	 eene	 maeltijdt	 hyden	 te	 hebben	 gehouden,	
alhoewel	het	nu	is	omtrent	negen	uyren	in	den	avond.	Een	citaat	uit	een	brief	van	Johan	de	
Witt	 aan	 gedeputeerde	 te	 velde	 Hieronymus	 van	 Beverningk	 waarin	 hij	 zich	
verontschuldigt	 voor	 het	 feit	 dat	 hij	 nog	 niet	 op	 een	 brief	 van	 prins	 Willem	 III	 had	
geantwoord.	Het	was	al	negen	uur	’s	avonds,	hij	had	nog	niets	gegeten	en	hij	had	nog	geen	
tijd	gehad	om	Willem	III	te	schrijven!	

	

	De	 brief,	 gedateerd	 9	 juni	 1672,	 is	 exemplarisch	
voor	de	gespannen	situatie	waarin	de	Republiek	op	
dat	 moment	 verkeerde.	 De	 Raadpensionaris	
besefte	dat	hij	 alle	grip	op	de	gebeurtenissen	had	
verloren.	

De	 laatste	maanden	 voor	 de	moord	moeten	 voor	
de	 gebroeders	 De	 Witt	 een	 hel	 zijn	 geweest.	
Binnen	enkele	maanden	stortte	de	defensie	van	de	
Republiek	 ineen,	 en	 bij	 elke	 vestingstad	 door	 het	
Franse	leger	onder	de	voet	werd	gelopen		klonk	de	
kritiek	op	de	Raadpensionaris	steeds	luider.	

	In	steeds	vijandiger	pamfletten	werd	hij	niet	alleen	
beschuldigd	 van	 landverraad	 maar	 ook	 van	
“”secreete	 correspondentie-penningen”,	 oftewel	

financiële	 malversaties.	 De	 Staten	 van	 Holland	
spraken	 hem	 vrij,	maar	 prins	Willem	 III	 –	 die	 een	
slechte	 relatie	 met	 De	 Witt	 had	 -	 gaf	 een	
dubbelzinnige	 boodschap	 af	 Met	 als	 gevolg	 een	
nieuwe	 vloedgolf	 van	 pamfletten	 tegen	 de	
gebroeders	De	Witt.	In	juni	was	een	moordaanslag	
op	 Johan	 de	Witt	 gepleegd,	 die	mislukte.	 Hoewel	
de	 Witt	 slechts	 lichte	 verwondingen	 opliep	 ,was	
voor	 hem	 de	 maat	 nu	 vol	 en	 hij	 deed	 hij	 begin	
augustus	afstand	van	zijn	functies.		

Cornelis	de	Witt	

Zijn	broer	Cornelis	verging	het	niet	veel	beter.	Op	7	
juni	 nam	 hij	 als	 rechterhand	 van	 De	 Ruyter	 deel	
aan	de	Slag	bi	Solebay	en	toonde	daar	grote	moed:		
op	 een	 stoel	 op	 het	 dek	 van	 de	 Zeven	 Provinciën	
gezeten,	 bleef	 hij	 tijdens	 het	 gevecht	 orders	
uitdelen,	 hoewel	 zijn	 halve	 lijfwacht	 rondom	hem	
buiten	 gevecht	 werd	 gesteld.	 De	 zeeslag	 verliep	
succesvol	 voor	 de	 Republiek,	 maar	 De	Witt	 werd	
gepleegd	 door	 hevige	 jicht	 en	 moest	 na	 enkele	
dagen	van	boord	worden	gehaald.	Thuis	gekomen	
wachtte	 hem	 nog	 zwaardere	 beproevingen.	 Hij	
werd	–	valselijk	–	beschuldigd	van	het	beramen	van	
een	 moordpoging	 op	 prins	 Willem	 III	 en	 werd	
opgesloten	 in	 de	 Gevangenpoort,	 waar	 hij	
vreselijke	martelingen	moest	 ondergaan,	 een	 zgn.	
“scherp	examen”.	 	De	Witt	hield	 zijn	onschuld	vol	
maar	 toch	 werd	 toch	 niet	 vrijgesproken	 Hij	 werd	
levenslang	verbannen	en	verloor	daarmee	ook	zijn	
functies.	 Kennelijk	 durfde	 de	 rechtbank	 in	 de	
opgeklopte	 sfeer	 van	 die	 dagen	 niet	 tegen	 de	
volkswoede	in	te	gaan.		

De	 rest	 van	 het	 verhaal	 is	 bekend.	 Beide	mannen	
werden	 door	 de	 schutters	 uit	 de	 Gevangenpoort	
gesleept	en	een	opgehitste	menigte	gelyncht.	

De	 Witt	 heeft	 in	 zijn	 leven	 meer	 dan	 35.000	
brieven	 geschreven.,	 ongeveer	 37	 meter	 plank..	
Ook	 in	 het	 Rampjaar	 wisselde	 hij	 honderden	
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brieven	 uit	 met	 veel	 correspondenten,	 o.a.	
legeraanvoerders,	diplomaten,	regenten	en	–	ook	–	
met	 zijn	 broer	 Cornelis.	 Daarnaast	 kreeg	 hij	 veel	
persoonlijke	verzoeken,	bijv.	 van	mensen	die	hem	
om	een	gunst	vroegen.	Zijn	enorme	briefwisseling	
biedt	 een	 bijzondere	 blik	 op	 dat	 turbulente	 jaar,	
1672.		

Alle	 brieven	 –	 getranscribeerd	 en	 in	 modern	
Nederlands	 vertaald	 -	 worden	 ingeleid	 en	
besproken	 door	 de	 leden	 van	 het	 projectteam	
‘Briefwisseling	van	Johan	de	Witt’	van	het	Huygens	

Instituut	 voor	 Nederlandse	 Geschiedenis.	
Medewerkers	 waren	 o.a.	 Luc	 Panhuysen,	 Luuc	
Kooijmans,	 Bert	 Natter,	 Ad	 Leerintveld,	 Wout	
Troost	 en	 vele	 anderen,	 en	 Ineke	 Huysman	 en	
Roosje	 Peeters	 voerden	 de	 redactie.	 	 De	
tekeningen	 in	 17e-eeuwse	 stijl	 zijn	 van	 Jean-Marc	
van	Tol.	

@	 Ineke	 Huysman	 en	 Roosje	 Peeters,	 Johan	 de	
Witt	 en	 het	 Rampjaar,	 Uitgeverij	 Catullus,	
verschijnt	februari	2022,	prijs	€	24,99	

Drs.	B.R.	Feis	

	
Leen	Ouweneel	presenteert	nieuwe	visie	op	oude	Waterlinie	

Afgelopen	 maand	 presenteerde	 historicus	 Leen	 Ouweneel	 zijn	 boek	 ‘Regenten	 en	 de	
Waterlinie	 in	 het	 Rampjaar’	 in	 restaurant	 Belvedère	 in	 Schoonhoven,	 en	 die	 locatie	 is	
wellicht	 niet	 voor	 niets	 gekozen.	Want	 Belvedère	 –	 Bellevidere	 zoals	 het	 vroeger	 werd	
genoemd	 –	was	 in	 het	 Rampjaar	 een	 uitkijkpost	 van	 de	Oude	Hollandse	Waterlinie.	 Pal	
gelegen	 aan	 de	 Lekdijk	 was	 dit	 een	 geschikte	 plek	 om	 zowel	 het	 wassende	 water	 als	
bewegingen	van	de	vijand	in	de	gaten	te	houden.	

	

Archieftijger	

Zelfverklaard	 "archieftijger"	 Leen	 Ouweneel	 heeft	
afgelopen	 vijf	 jaar	 in	 tal	 van	 archieven	 diepgaand	
onderzoek	 verricht	 naar	 de	 toepassing	 van	 water	
voor	 defensie-doeleinden	 in	 het	 Rampjaar:	 water	
niet	 meer	 als	 vijand	 maar	 als	 vriend.	 De	 Oude	

Hollandse	 Waterlinie,	 die	 toen	 in	 werking	 werd	
gesteld,	 was	 gebaseerd	 op	 de	 inundatie	 van	
polders.	 Dit	 wekte	 veel	 weerstand	 bij	 de	 boeren,	
die	 hun	 land	 en	 goed	 bedreigd	 zagen	 en	 hun	
waterschapsbestuurders	 te	 lijf	 gingen.	 Dit	 waren	
de	 stedelijke	 regenten,	 en	 zij	 moesten	 	 vaak	 een	
beroep	 doen	 op	 stadhouder	 Willem	 III	 en	 het	
Staatse	 leger	 om	 het	 verzet	 van	 de	
boerenbevolking	te	breken.	

	De	 titel	 ‘Regenten	 en	 de	 waterlinie	 in	 het	
Rampjaar’	 geeft	 al	 aan	 dat	 in	 dit	 boek	 niet	 de	
krijgshandelingen	of	 de	diplomatie	 centraal	 staan,	
maar	 het	 optreden	 van	de	Hollandse	 regenten	bij	
de	 uitvoering	 van	 de	 inundatiemaatregelen.		
Ouweneel	 gaat	 uitgebreid	 in	 op	 de	 problemen	
waarvoor	 zij	 zich	 gesteld	 zagen	 en	 hoe	 zij	 deze	
problemen	 aanpakten.	 Dit	 is	 weer	 een	 andere	
benadering	 dan	 Harm	 Hoogendoorn,	 die	 in	 zijn	
Cordon	 van	 Holland	 (2010)	 vooral	 het	
waterstaatkundige	systeem	van	de	waterschappen	
onder	 de	 loep	 nam.	 Hoogendoorn	 baseerde	 zich	
daarbij	 vooral	 op	 kaartmateriaal,	 Ouweneel	 op	
archiefstukken.	 Afgelopen	 jaren	 zijn	 nieuwe	
kaarten	 verschenen	 waarin	 het	 vermoedelijke	
tracé	 van	 de	waterlinie	 wordt	 aangegeven;	 welke	
gebieden	wel	of	niet	onder	water	werden	gezet	en	
in	 welke	 periode.	 Het	 is	 jammer	 dat	 Ouweneel	
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hierover	 geen	 nieuwe	 inzichten	 verschaft,	 althans	
niet	 in	 de	 vorm	 van	 een	 eenduidige	 kaart.		
Misschien	iets	voor	een	volgende	studie?		

Aan	 de	 hand	 van	 documenten	 behandelt	
Ouweneel	 uitvoerig	 de	 diverse	 accessen	 in	 de	
waterlinie,	 de	 zwakke	 plekken	 zoals	 rivierdijken,	
sluizen	 en	 boezems.	 	 Die	 werden	 vanwege	 hun	
strategische	 betekenis	 meestal	 verdedigd	 door	
vestingsteden,	 schansen	 en	 forten.	 Deze	 linie	 van	
vestingsteden	 strekte	 zich	 uit	 van	 Muiden	 en	
Naarden	 in	het	noorden	 tot	Noord-Brabant	 in	het	
zuiden.	 Tot	 ver	 in	 de	 18e	 eeuw	 was	 de	 zgn.	
Zuiderfrontier	 onderdeel	 van	 de	 Oude	 Hollandse	
Waterlinie.	 	 Die	 bleek	 in	 het	 Rampjaar	 van	 grote	
strategische	 waarde	 want	 de	 watermassa	 hier	
bleek	 ondoordringbaar	 voor	 het	 Franse	 leger,	 dat	
er	 omheen	 trok.	 Een	 aanval	 op	Heusden	mislukte	
en	 daarmee	 was	 de	 zuidflank	 van	 de	 waterlinie	
veilig	gesteld.		

IJsen	en	bijten	

In	 de	 winter	 bleek	 de	 waterlinie	 minder	 veilig,	
doordat	 het	 water	 bevroren	 raakte.	 Hiervan	
maakte	 generaal	 Luxembourg	 in	 december	 1692	
handig	 gebruik	 bij	 zijn	 raid	 op	 Bodegraven	 en	
Zwammerdam.	 Om	 zulke	 invallen	 tegen	 te	 gaan	
werden	 weerbare	 mannen	 opgeroepen	 voor	 het	
zng.	 ijsen	 en	 bijten.	 Er	werden	dan	 stukken	 in	het	
ijs	gehakt,	zodat	het	onbetrouwbaar	werd.		

Een	ander	probleem	was:	hoe	zorg	je	dat	het	water	
goed	 verdeeld	 wordt	 en	 niet	 alleen	 stroomt	 naar	
de	 laaggelegen	 delen	 van	 de	 polder?	 	 Om	 het	
water	 goed	 te	 verdelen	 werden	 zgn.	 keerkades	
aangelegd	 die	 het	 water	 tegenhielden.	
Voorbeelden	zijn	de	Prinsendijk	bij	Bodegraven		en	
de	 Franse	 en	 Nieuwe	 Kade	 bij	 Schoonhoven.	 Die	
kades	konden	ook	worden	gebruikt	als	waterkering	
als	 de	 Fransen	 bij	 Klaphek	 de	 Lekdijk	 doorstaken	
om	 Holland	 onder	 water	 ter	 zetten.	 	 Een	 tactiek	
waar	de	Fransen	al	snel	op	terugkwamen	omdat	zij	
er	zelf	het	meeste	last	van	het	water	kregen…	

Al	met	al	presenteert	Ouweneel	een	doorwrochte	
studie,	 waarin	 hij	 zich	 baseert	 op	 zowel	
authentieke	 documenten	 als	 secundaire	 bronnen.	
Het	 boek	 –	 in	 tegeldik	 formaat,	 gebonden	
uitgegeven	 -	 is	 schitterend	 geïllustreerd	 met	 veel	
kaartmateriaal,	tekeningen	en	gravures,	

@	Leen	Ouweneel,	 	Regenten	en	de	waterlinie	 in	
het	 Rampjaar,	 hoe	 de	 Hollandse	 Waterlinie	 tot	
stand	 kwam,,	 formaat	 22,5	 x	 28,5	 cm,	 267	 blz,	
ISBN	 978	 90	 8230	 9553	 1/Nur	 685.	 Prijs	 €	 24,95.	
Uitg.:	 e	 Historische	 Uitgaven	 Schoonhoven.	
www.historischeuitgavenschoonhoven.nl			

Drs.	B.R.	Feis	

	

													

Overzicht	webinars	in	2022	

	

11	maart:	Merle	Lammers	en	Arthur	der	
Weduwen:	Franse	Tirannie,	een	gruwelijk	
schoolboek	over	het	Rampjaar	

	

8	april:	Jan	Jaap	Abrahamse:	Aengaende	de	
bescherming	en	securiteit	van	dese	stad.	

	

13	mei:	Luc	Panhuysen:	Zeehelden	in	de	Gouden	
Eeuw	

	

10	juni:	Egge	Knol:	Groningen	in	1672	

	

14	oktober:	Maarten	Prak:	Het	Rampjaar:	incident	
of	keerpunt?	

	

11	november:	Jasper	van	der	Steen:	Herinneringen	
aan	1672.	

	

9	december:	Peter	Rehwinkel,	Amalia,	de	plicht	
roept…	
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Vrijdag	11	maart-12:00	-	13:00		

Rampjaarlezing	Franse	Tirannie		

https://historizon.nl/event/rampjaarlezin
g-franse-tirannie/		
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